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یتسه يامعم 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
. يزاریشمراکم رصان  یتسه /  يامعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1368 ناوج ، لسن  مق : رشن :  تاصخشم 
. مس  16  × 12 208 ص ؛ . يرهاظ :  تاصخشم 

.15 ناوج ؛ لسن  تاراشتنا  تسورف : 
 ( مهدجیه پاچ  لایر (   11000 964-6275-03-6 ؛  مهدراهچ :  پاچ  لایر :   25000 لایر ؛  350 کباش : 

.1368 مهدزاود : پاچ  تشاددای : 
.1377 مهدراهچ : پاچ  تشاددای : 
.1388 مهدجیه :  پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروصب  همانباتک  تشاددای : 
( یمالسا هفسلف   ) یسانشیتسه عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 
ف2م7 1368  / BD318 هرگنک :  يدنب  هدر 

111 ییوید :  يدنب  هدر 
م397-61 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هراشا
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3 ص :
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5 ص :

راتفگشیپ

میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
میئوجیم  باتک  نیا  رد  هچنآ 

؟ میاهدمآ اجک  زا 
؟ میوریم اجک  هب 

؟ میتسه اجک  رد  نونکا  و 
؟ میاهراکچ میراد و  یشقن  هچ  نایم  نیا  رد  ام  و 

... ؟ تسیچ ام  هفیظو  هرخالاب  و 
شوه  مک  مه  ردق  ره  ناسنا  هک  تسا  یئاهشسرپ  اهنیا 
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6 ص :
و تسا ، هتشادن  دوجو  یشسرپ  اًلصا  یئوگ  هکنانچ  دنرذگیم  نآ  زا  تعرس  هب  يرایـسب  اهتنم  دتفایم ، اهنآ  رکف  هب  یتاظحل  رد  زاب  دشاب 

. دروآیم رد  باوج  لباق  ریغ  تالاؤس  لکش  هب  ار  اهنآ  یهاگ  یضعب ، زیمآهسوسو  یئوج  یپ  سکع  هب 
. دشابن اهشسرپ  نیا  هرابرد  هاتوک - دنچ  ره  یخساپ - ندینش  هنشت  هک  دشاب  یسک  منکیمن  نامگ  لاح  ره  هب  و 

، دوشیم هصالخ  یسنج  لئاسم  نکـسم و  سابل و  باوخ و  روخ و  رد  هک  ام  يداع  یگدنز  هک  میـشاب  شوخلد  نیا  هب  اهنت  میناوتیم  ایآ 
رکف حطـس  زا  رتالاب  يرکف  زرط  نینچ  هکنیا  اـب  تسین ، طوبرم  اـم  هب  دـش  میهاوخ  هچ  نیا  زا  سپ  و  میاهدوب ، هچ  نآ  زا  شیپ  درذـگیم ،
دهد رد  نت  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  لکـشم  هچ  و  تسین ، یئایرد  خلمو  لسع  روبنز  کی  ای  راوخیهام  غرم  کی  ای  يراورپ ، دنفـسوگ  کی 

. دنک ینادنز  یکچوک  تسپ و  سفق  نینچ  رد  ار  دوخ  هشیدنا  زاورپ  دنلب  غرم  و  ددرگ ، یضار  عناق و  و 
ماهبا  هدرپ  دراوم  زا  ياهراپ  رد  و  مینکن ، ادیپ  اهشسرپ  نیا  همه  يارب  ینشور  دص  رد  دص  ياهباوج  ام  تسا  نکمم  هتبلا 
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. مینک تعانق  تسین  اهماهبا  زا  ياهراپ  زا  یلاخ  هک  یئاهباوج  هب  اهنت  دشاب و  هدناشوپ  ار  اهخساپ  يور 

تسا زورید  زورما و  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  ینـشور  هب  دناوتیمن  هتفر  ورف  دبا  لزا و  رد  ًانایحا  نآ  ياههشیر  هک  يزیچ  تسین  ياهراچ  اما 
. تسا رتهب  ندیدن  زا  لاح  ره  هب  هک  تسا  رود  زا  حبش  کی  ندید  نوچمه  مهبم  باوج  ندینش  هک  تسا  یعیبط  هوالعب  دشاب .

اب هک  میراد  ام  ار  سناش  نیا  و  تسا ، هتفرگ  تروص  دایز  رـشب  نادنمـشیدنا  هفـسالف و  فرط  زا  تـالاؤس  نیا  خـساپ  نتفاـی  يارب  شـالت 
. مینک ادیپ  رتناسآ  رتدوز و  ار  خساپ  ياههار  اهنآ  تامحز  زا  هدافتسا  دادمتسا و 

هک دراد  فارتعا  هداد و  ماجنا  اهخـساپ  نیا  نتفای  يارب  زارد  نایلاس  یط  هدنراگن  هک  تسا  یـششوک  شالت و  زا  ياهشوگ  رـضاح  باتک 
نیا رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  یعس  شخب  هجیتن  تبثم و  تسا  یششوک  لاح  ره  رد  یلو  دزادنیب ، اهنآ  زا  یتمسق  يور  يوترپ  دناوتیم  اهنت 

ترپ  یحالطصا  قارطمط  رپ  ظافلا  زا  زین  میراد و  مدقم  رگید  زیچ  ره  رب  ار  تحارص  باتک 
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8 ص :
ياهثحب یفاب و  لایخ  زا  و  میزاس ، ادـج  اه  هتفاب »  » زا ار  اه  هتفای »  » و میونـشب ، ناج  شوگاب  میئوگب و  نخـس  لد  نابز  اب  میزیهرپب ، هدـننک 

. میبایب تقیقح  هب  هار  یبلطقح  یئوج و  قح  وترپ  رد  و  مینک ، يرود  دنتسم  ریغ 
يزاریش  مراکم  رصان  مق -

هامنابآ 1352

لاوش 1393
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گرزب ياهامعم  - 1

دهدیم جنر  ار  ناناوج  ًاصوصخم  همه ، راکفا  نیا 
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میتسه  اههزات »  » لابندب هشیمه  ام 

. تسا اهنآ  نویدم  زین  ام  یگدنز  طاشن  روش و 
. میتفگیم عادو  نآ  اب  دوز  میدشیم و  هتسخ  دوز  رایسب  دوب  تخاونکی  یگدنز  رگا  و 

بلج دوخب  رتشیب  ار  ام  هجوت  ات  دـنهدیم ، ناشن  امب  ياهزات  ياههفایق  رد  ار  دوخ  زور  ره  یگدـنز  ثداوح  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـیاش 
. دننک

. دراد يرتشیب » ياههزات   » اهنآ رظن  رد  ایند  هک  تسا  نیمه  رطاخب  دنتسه  يرتشیب  طاشن  ياراد  ناکدوک »  » رتشیب نآ  زا  و  ناناوج »  » رگا و 
نآ  رب  غولب »  » مان مدرم  هک  ینارود  نامه  تفرگ ، شیپ  رد  ار  لالقتسا  هار  مرکف  و  مدمآ ، دوخب  هک  زور  نآ  رد  زین  نم 
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ارم زغم  ینوگانوگ  تـالاؤس  هشیمه  مدرکیم و  هشیدـنا  یتسه » رارـسا   » رد همه  زا  شیب  یلو  تشاد ، یگزاـت  میارب  زیچ  همه  دـنراذگیم 

نامـسآ لد  دوخ  زیت  دنلب و  ياهکون  اب  هک  دندرکیم  هولج  یکانرطخ  نیگمهـس و  ياههوک  تروصب  مرظن  رد  اهـشسرپ  نیا  دادـیم  رازآ 
. دنتفریم شیپ  نانچمه  هتفاکش و  ار  ناسنا  رکف 

راتفرگ قیمع ، نارک و  یب  يایرد  کی  رد  هک  تسا  یکچوک » قیاـق   » دـننام اهـشسرپ  نیا  ربارب  رد  نم  رکف  هک  مدرکیم  ساـسحا  تسرد 
! دنکشب مهرد  تسا  کیدزن  نآ  هدننک  درخ  جاوما  نایم  رد  دشاب و  هدش  نافوط 

رد ناگتـشرف  هک  اـجنآ  اهنامـسآ  زارف  رب  و  دـشیم ، دازآ  تسا  نـت  شماـن  هـک  سفق  نـیا  زا  مـحور  لابکبـس  غرم  مدرکیم  وزرآ  یهاـگ 
. میوجب اجنآ  رد  ار  اهشسرپ  نیا  خساپ  دیاش  درکیم ، زاورپ  دنتکرح 

خـساپ يزور  دیاش  هک  دیما  نیا  هب  اهنت  یلو  دروخیم  ار  مناج  نورد  دادیم و  راشف  نم  هنیـس  يور  نیگنـس  ياهگنـس  دننام  اهـشسرپ  نیا 
. مدوب شوخلد  مبایب  ار  اهنآ 

. تشادیم هگن  هدنز  ارم  دیما  نیمه  اهنت  يرآ 
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اهزور نآ  رد  هک  ار  یساسحا  مراد  میمصت  نوچ  میوگ  زاب  امـش  يارب  ار  حور  هدیچیپ  ياههرگ  نیا  تالاؤس ، نیا  مهاوخیم  هزاجا  نونکا 

. منک مسجم  امش  يارب  دادیم  تسد 
اهنت هک  یهوکـش  اب  زیمآرارـسا و  ياه  ناهج  نیا  اهیباحـس ، اهناشکهک و  نیا  غورف  رپ  ناـشخرد و  ياههراتـس  همه  نیا  مدرکیم : رکف  * 

دوجوب يروظنم  هچ  يارب  دـنزیگنایم  رب  ام  لد  رد  هسوسو »  » نارازه نآ  لابندـب  و  دنتـسرفیم ، ام  يوسب  ار  دوخ  یتسه  زا  یفیعـض  جوم 
؟ تسیچ شنیرفآ  فده  اًلصا  دناهدمآ ؟

؟ میاهدراذگ ناهج  نیا  رد  مدق  يروظنم  هچ  يارب  ام  * 
؟ میاهدمآ اجک  زا 

؟ تفر میهاوخ  اجک  هب  و 
؟ دراد یلصاح  هچ  ام  نتفر  ندمآ و  و 

اب ام  دوجو  تاصخشم  زا  کیچیه  رد  هن  و  ام ، دلوت  ناکم  رد  هن  و  نامز ، رد  هن  هکنیا  لیلدب  میاهتشادن ، يرایتخا  دوخ  شنیرفآ  رد  هک  ام 
!؟ میراد یشقن  هچ  نایم  نیا  رد  سپ  تسا ، هدشن  تروشم  ام 
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قبط زین  هدنیآ  رد  هدروآ و  اجنیا  هب  هدرک و  يزیر  یپ  ارنآ  یصاخ  فده » هشقن و   » قبط هتشاد و  يراگدیرفآ »  » یتسه ناهج  ًاساسا  ایآ  * 

؟ دربیم شیپ  ياهدش  باسح  دصقم  يوسب  ارنآ  صوصخم  هشقن  نامه 
هار نیا  رد  زین  اهنامه  دناهدروآ و  رد  ینونک  تروصب  ار  ناهج  نامز »  » رورم اب  فدـه  نودـب  هدـشن و  ینیب  شیپ  مهبم و  لماوع  هکنیا  ای 

؟ یفده رکف و  هن  هدوب و  راک  رد  ياهشقن  هن  دنناریم ، ولجب  ارنآ  دراد  شیپ  رد  ناهج  هک  یماجنارس  یب 
دهاوخ یک  ات  هدش و  ادـیپ  اجک  زا  تسیچ و  نامز  نیا  دادـیم  رازآ  ارم  حور  هک  دوب  یئاهزیچ  زا  یکی  نامز »  » نیمه هرابرد  رکف  اًلـصا  * 

؟ دوب هچ  ناهج  رد  دیآ  دوجو  هب  نامز  هکنآ  زا  شیپ  و  دوب ؟
شدرگ یگنوگچ  میتشاد  یتخاونکی  یگدـنز  یهانتیال  ياضف  نیا  زا  ياهشوگ  رد  ام  و  تشادـن ، دوجو  نیمز  هرک  هام و  باـتفآ و  رگا  و 

ام هک  تـسا  تـسار  اـیآ  تـشاد *؟ ینیگنـس  اـم  رکف  رب  لاـح  نآ  رد  زاـب  تاـعاس  قیاـقد و  نـیا  اـیآ  مـیدرکیم ؟ ساـسحا  ارناـمز  خرچ 
هک  میراد  ینیعم  تشونرس » »
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تداعـس و يارب  هدوهیب  اـم  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  میرآ ؟ دورف  میلـست  رـس  نآ  ربارب  رد  دـیاب  هاوخ  اـن  هاوـخ  هدـش و  ینیب  شیپ  لـبق  زا 

!؟ داد رییغت  ناوتیم  ار  تشونرس  رگم  مینکیم ، شالت  دوخ  یتخبشوخ 
نم ياـهامعم  نیرتهدـیچیپ  زا  یکی  زین  میراد  نآ  زا  ار  اهرـسدرد  نیا  همه  تسا و  رتکیدزن  اـمب  زیچ  همه  زا  هک  رکف » حور و   » عوضوم * 

! درکیم هتسخ  ارم  رکف »  » نیمه هرابرد  رکف  ینعی  نآ  هرابرد  رکف  هک  دوب 
هک ياهطقن  ناسنا ، تقلخ  زار  شنیرفآ ، يامعم  نوماریپ  رد  یتالاؤس »  » دوب نم  ماجنارـس  یب  هدـننک و  تحاران  تالاؤس  زا  ياهنومن  اـهینا 

. لیبق نیا  زا  يرگید  لئاسم  تشونرس و  هلئسم  دزیریم ، نآ  هب  ماجنارس  هک  یئایرد  دریگیم ، همشچرس  نآ  زا  دوجو 
هداوناـخ کـی  رد  هک  تسا  تسرد  دادـیم ، راـشف  ارنآ  دوـب و  هتفرگ  ارف  یمیخـض  مکارتـم و  ياـهربا  دـننام  ارم  رکف  فارطا  اهـشسرپ  نیا 

متسناوتیم  هنوگچ  یلو  متشاد ، ادخب  يدیلقت  نامیا  عونکی  نارگید  دننام  ًاعبط  مدوب و  هتفای  شرورپ  یبهذم 
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؟ موش میلست  اهخساپ  نیا  ربارب  رد  یقطنم  لیلد  هنوگچیه  نودب  منک و  تعانق  رادقم  نیا  هب  اهنت 

. دوب كانرطخ  ینالوط و  یهار  رد  نداهن  ماگ  و  یگدنز ، رد  لوحت  هناشن  راکفا  نیا  زورب  هک  تسین  یکش  یلو 
***

اهشسرپ نارود  غولب ، نارود 

نیا تسا  مزال  مدوب  نابیرگب  تسد  يراکفا  هچ  اب  اهزور  نآ  دیتسناد  مداد و  حرش  امش  يارب  ار  دوخ  هتشذگ  یگدنز  زا  یمک  هک  نونکا 
، رتبقع یمک  ای  غولب  نارود  هارمه  دارفا  يرایـسب  يارب  راکفا  هنوگ  نیا  هک  داد  ناشن  يدـعب  تاعلاطم  هک  منک  هفاضا  نآ  هب  زین  ار  هلمج 

. تسا هدننک  تحاران  ینالوط و  سکعب  یضعب  رد  و  رذگدوز ، هاتوک و  یضعب  رد  نآ  نارود  هک  دوشیم  ادیپ 
يرکف غولب  یحور و  لالقتسا  هناشن  هکنیا  هچ  دشاب ، ینارگن  بجوم  دیابن  ناسنا  زغم  رد  تالاؤس  هنوگ  نیا  شیادیپ  هک  دینادیم  ایآ  یلو 

!؟ تسوا ینورد  ياهدادعتسا  ندش  افوکش  لیلد  و 
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یمـسج و غولب   » اب نامزمه  اهنآ  يرکف » غولب   » هکیناسک همه  ینعی  تسا  ناسنا  یگدنز  نیون  هلحرم  کی  زا  یـشخب  دیما  مئالع  اهنیا  هلب ،

ياهلیـسو ره  هب  اهنآ  زا  یئاهر  يارب  هک  دـنوشیم  روهطوغ  راکفا  هنوگنیا  زا  یئایرد  رد  غولب  نینـس  رد  ددرگیم ، زاغآ  نانآ  یکیژولویزیف »
رـس ناشراکفا  يایاوز  زا  تالاؤس  نینچ  هفایق  ات  دشکیم  لوط  یتدم  دسریم ، ارف  اهدعب  ناشیرکف  غولب  هک  اهنآ  يارب  یلو  دـننزیم ، تسد 

. دروایب نوریب 
زگره دننیبیمن ، دوخ  هب  ار  یلقع  غولب  نارود  زگره  دنربیم  رـسب  یکدوک  لاح  رد  یناور  يرکف و  رظن  زا  هشیمه  هکیناسک  يارب  ًاعبط  و 
زگره نوچ  دنربیم . رـسب  يربخ » یب  اب  هتخیمآ  شمارآ   » لاح کی  رد  هشیمه  اهنآ  دمآ  دهاوخن  شیپ  ياهدـننک  تحاران  تالاؤس  نینچ 

!. دناهدرکن ادیپ  يرکف  لالقتسا 
و تسامـش ، يرکف  دادعتـسا  ندش  افوکـش  هناشن  اهنیا  دیوش ، تحاران  دـیابن  يراکفا  نینچ  شیادـیپ  زا  هاگچیه  مه  امـش  تروص  ره  رد 

. دیاهدش یگدنز  زا  يرکف ، غولب  هلحرم  ینعی  ینیون  هلحرم  دراو  هک  تسا  نیا  رب  لیلد 

گرزب ياهامعم  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :
دیاب دیاهدش ، لالقتـسا  هلحرم  دراو  هدراذگ ، نوریب  مدق  یگتـسباو  دیلقت و  هلحرم  زا  امـش  دینادب  دش  ادـیپ  امـش  يارب  راکفا  هنوگنیا  رگا 

. دینک ادیپ  ار  تالاؤس  نیا  هدننک  عناق  یقطنم و  لح  هار  يدرسنوخ  تیدج و  اب  دیشوکب 
كانرطخ دوشن  هداد  اهـشسرپ  نیاب  یحیحـص  خـساپ  رگا  تسا  شخب  دـیما  ناسنا  زغم  رد  يراکفا  نینچ  شیادـیپ  هک  هزادـنا  نامهب  هتبلا 

رایـسب اذـل  درپس ، دـهاوخ  ینیبدـب » سأی و  يدومخ و   » عون کی  هب  ار  دوخ  ياج  دـیما » اب  هتخیمآ  شالت   » لاـح نیا  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ 
رـس هب  هانپ  اههشیدـنا ، هنوگ  نیا  لاـگنچ  زا  یئاـهر  يارب  تـالاؤس ، نیا  حیحـص  خـساپ  نتفاـین  رثا  رب  ناـناوج  زا  ياهدـع  هک  هدـش  هدـید 

عونکی هار  نیا  زا  دنـشوکیم  و  دـنربیم ، دوشیم  رادـیب  اهلاس  نیا  رد  هک  ینوگاـنوگ  زئارغ  طرـش  دـیق و  یب  عابـشا  و  طـلغ ، ياـهیمرگ 
. دنزاس مهارف  دوخ  يارب  بذاک  یلایخ و  شمارآ 

زیگنالاؤس مهبم و  وا  يارب  زیچ  همه  دراذـگیم  هزات  طیحم  کی  رد  مدـق  هک  یماـگنه  ناـسنا  هک  تسا  یعیبط  رما  کـی  نیا  لاـح  ره  هب 
ياههدرپ  نیا  رکف ، هشیدنا و  کمکب  دشوکیم  و  تسا ،
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. دنیبب ار  هدرپ  تشپ  رارسا  دفاکشب و  ار  ماهبا 

ياهرات دـید  اب  ار  ناهج  سک  ره  ینامز  نینچ  رد  ددرگیم ، غولب »  » هلحرم دراو  ناسنا  هک  دوشیم  زاغآ  یماگنه  طیحم  نیا  یگزات  یلو 
لابقتـسا هب  هکلب  دیوشن  تحاران  زگره  اهـشسرپ  هنوگنیا  شیادـیپ  زا  نیاربانب  دوشیم ، ادـیپ  وا  يارب  ینوگانوگ  ياهـشسرپ  ًاعبط  درگنیم و 

. دیباتشب اهنآ 
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؟ مینک ادیپ  اجک  ار  حور  شمارآ  - 2

دزرلیم  يرصتخم  میسن  اب  دشاب  قمعمک  رگا  ًاصوصخم  کچوک  هچایرد  کی 
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بارطـضا هرهلد و  اب  هتخیمآ  اما  تشاد ، یگزات  مرظن  رد  ایند  مدرکیم ، ساسحا  دوخ  رد  ياهزاـت  تیـصخش  مدوب ، هدیـسر  غولب  هب  هراـت 

. دوب زیگنالایخ  شخب و  تذل  رایسب  میارب  شمارآ   » هملک اهزور  نآ  رد  دوب ،
!. متفاییم يرثا  رتمک  نآ  زا  هنافسأتم  مدیودیم و  یحور  شمارآ  لابندب  هراومه 

یگدنز خرات  اههتـشون و  يالبال  زا  یهاگ  دوب . هدش  هتخیمآ  يراب  هودنا  راوگان و  تارطاخ  اب  نم  يارب  هملک »  » نیا لیلد  نیمهب  دـیاش  و 
ياههشیدنا راکفا و  هتـشر  ایوگ  دناهتـشاد  تقیقحب  قشع  زا  زیربل  مارآ و  یحور  اهنآ  هک  مدرکیم  ساسحا  نینچ  نادنمـشناد  زا  یـضعب 

. تسا هتشادیم  هاگن  یگدنز  تخس  ياهنافوط  ربارب  رد  ار  اهنآ  مکحم  هاگ  هیکت  نیمه  و  دوب ، هتسب  يرگد  ياجب  اهنآ 
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دوخ نآ  هک  يزیمآرارسا  گرم  نیا  گرم ، هرهچ  رب  یتح  و  دناهدوب ، اناوت  عاجش و  تالکـشم  اب  راکیپ  رد  و  درـسنوخ ، ثداوح  ربارب  رد 

. دندزیم دنخبل  تسام  هدنهد  رازآ  تالاؤس  زا  یکی 
ار محور  ياـیاوز  هچ  ره  یلو  مدروخیم ، هطبغ  نآ  رب  مدربیم و  تذـل  دوب ، هدـنکفا  هیاـس  اـهنآ  یگدـنز  رب  هک  بیجع  شمارآ  نیا  زا  نم 

. مدیدیمن شمارآ »  » نیا زا  يرثا  مدرکیم  شواک 
تالاوئس و اب  هارمه  ياهدننک  تحاران  زومرم و  حابشا  یکیرات ، نآ  يالبال  زا  دوب و  هتفر  ورف  یقیمع  یکیرات  رد  محور  ياههنارک  ایوگ 

وحم اهیکیرات  نامه  نایم  رد  سپـس  دندادیم  رارق  دوخ  زات  تخات و  نادـیم  ارم  حور  رـسارس  و  دـندیودیم ، نوریب  نوگانوگ  ياهـشسرپ 
! ... دندشیم

حابشا  » نیا تخاسیم و  نشور  ار  نآ  يایاوز  مامت  دیشاپیم و  ام  حور  رسارس  رب  شمارآ :»  » نآ زا  یعاعـش  رگا  دشیم  هچ  مدرکیم  رکف 
 ... دندشیم درط  ام  حور  هحفص  زا  هشیمه  يارب  دنراد  اهیکیرات »  » اب یصاخ  هقالع  ایوگ  هک  كانتشحو »
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. متشاد یسرتسد  نآ  هب  لایخ  ملاع  رد  اهنت  هک  یئوزرآ  دوب ، نم  نورد  ياضاقت  یئاهن و  يوزرآ  نیا 

رکف نیمه  اب  دیاش  دناهدش و  زوریپ  نآ  رب  يریگیپ  داهج  اب  دناهتشاد و  ار  لاح  نیمه  يرکف » غولب   » نینـس رد  نادنمـشناد  نیا  دیاش  یلو 
. مدادیم یلست  ار  دوخ 

***
. مدوب رو  هطوغ  يراکفا  هچ  رد  ناشیرپ و  هزادنا  هچ  اهلاس  نآ  رد  هک  مراد  دای  یبوخب 

دننام و  تشونرـس ، هلئـسم  یگدنز ، ماجنا  زاغآ و  شنیرفآ ، رارـسا  هب  طوبرم  ياهـشسرپ  ربارب  رد  نم  دوجو  هک  مدرکیم  ساسحا  یهاگ 
. دوشیم باترپ  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  رصتخم  میسن  کی  شزو  اب  هک  تسا  یهاک  رپ  ناسب  اهنآ 

عیسو و رگا  یلو  دروآیم ، رد  مطالت  هب  ار  نآ  يرـصتخم  میـسن  دشاب ، مه  قمع  مک  رگا  ًاصوصخم  کچوک  هچایرد   » کی تسا  یعیبط 
. تسا مارآ  نآ  قامعا  یلو  دنزیم  مهب  ارنآ  يرهاظ  شمارآ  اهنت  اهنافوط  دوب ، دهاوخ  امرفمکح  نآ  رب  یصوصخم  شمارآ  دشاب  قیمع 
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هدوسآ نینچنیا  هک  دندوب ، هدرک  ادیپ  ار  تالاوئـس  نیا  یـساسا  لح  هار  مینکیم  بجعت  اهنآ  یحور  شمارآ  زا  هک  نادنمـشناد  نیا  دبال 

یلو  ) تسا هدزیمن  مه  رب  ارنآ  نورد  شمارآ  تخس  ياهنافوط  هک  هدوب  یقیمع  يایرد  دننام  اهنآ  حور  دناهدوب ، مارآ  نئمطم و  رطاخ و 
(. تشادن ناکما  اهنیا  راک  زاغآ  رد  يرفس  ون  صخش  رب 

روانهپ ملاع  نیا  ياههدـیدپ  ثداوح و  رد  دوجوم  نئارق  دـهاوش و  مامت  و  تسین ، هداـس  ناـهج  نیا  شنیرفآ » : » هک دنتـشاد  هدـیقع  اـهنآ 
، دنکیم يربهر  ار  ناهج  لحارم ، مامت  رد  هک  تسوا  مه  و  هتفرگ ، همـشچرس  نایاپیب  تردق  عبنم  کی  زا  نآ  حرط  هک  دنهدیم  یهاوگ 

نآ زا  هشوگ  کی  فشک   » يارب اهنت  هک  تسا  زیمآرارـسا  هدش و  باسح  قیقد و  يردـقب  ددرگیم  نآ  روحم  رب  یتسه  ناهج  هک  ینیناوق 
عیـسو ناهج  نیا  رارـسا  زا  هک  ياهتکن  ره  و  دوریم ، شیپ  رـشب  شناد  ملع و  ردـق  ره  دـننک ، هعلاـطم  رکف و  رـشب ، نارکفتم  اـهلاس  دـیاب 

. دشاپیم اهلد  هب  نامیا   » زا یصوصخم  رون  نآ  تازاوم  هب  دزاسیم و  رتانشآ  گرزب  أدبم  نآ  تردق  ملعب و  ار  ناسنا  دوشیم  فشک 
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اهبلق دریگیم  همشچرس  روانهپ  ناهج  نیا  زیگناتفگـش  رارـسا  اهیراک و  هزیر  هعلاطم  زا  هک  یمکحم  خسار و  نامـسا  دندوب : دقتعم  اهنآ 

. تسا روانهپ  ناهج  نیا  یلصا  حارط  هک  گرزب  یئدبم  هب  تبسن  نازوس  یقشع  دنکیم  طاشن » قشع و   » زا زیربل  ار 
. دندشیم دازآ  وا » ریغ  یگدنب   » دیق زا  وا » یگدنب   » وترپ رد  دنراذگیم  وا  لالج  هوکش و  رپ  ناتسآ  رب  رس  اهنآ  هک  یماگنه 

زگره لیلد  نیمهب  دشیم ، کچوک  ناشرظن  رد  وا ) زج   ) زیچ همه  دندشیم  انـشآ  یهانتیال  دوجو  نآ  گرزب ، أدبم  نآ  اب  هک  یماگنه  و 
. دیدرگیمن ینارگن  بارطضا و  ياهنافوط  شوختسد  نانآ  حور  يزیچ ، نداد  تسد  زا  رطاخب 

مرگ ار  اهنآ  باصعا  نامیا ، داقتعا و  نیمه  و  دـندرکیم ، هزرابم  تماهـش  اب  وا ، تردـق  ياکتا  هب  یگدـنز ، ياهیراوشد  تالکـشم و  اـب 
. دننیبن ناوتان  نوبز و  یلکشم  چیه  ربارب  رد  ار  دوخ  ات  دیشخبیم  ناوت  ورین و  اهنآ  ياهلد  هب  و  تخاسیم ،
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يدوبان انف و  لیلد  نیمهب  و  دندرگیم ، زاب  نامهب  و  هتفرگ ، همشچرس  اجنآ  زا  دندوب  دقتعم  اریز  دندیدیم  هتسویپ  تیدبا   » اب ار  دوخ  اهنآ 

. تشادن یموهفم  نانآ  يارب  دنازرلیم  ارناسنا  باصعا  نآ  رکف  هک 
گنر دوب و  دـهاوخ  هشیمه  ددرگ  طوبرم  اـیرد »  » اـب رگا  اـما  دوریم  نیب  زا  دوز  یلیخ  نازوس  یناـبایب  طـسو  رد  کـچوک » هرطق   » کـی

. دریگیم دوخب  تیدبا 
تذـل رتعیـسو ، مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  یئاـیند  زا  بتارمب  هک  یناـهج  هزاـت ، ناـهج  کـی  يوـسب  ياهـچیرد  اـهنآ  رظن  رد  گرم » »

. دندیدیم یگدنز  نیا  زا  رتلماک  ياهلحرم  ارنآ  نیاربانب  دوب و  رتیناراون  و  رتزیگناطاشن ، رتشخب ،
اهنآ دوجو  ءزج  راـکفا  نیا  تشادـن ، دوشیم ، تسار  ندـب  رب  وم  نآ  روصت  زا  هک  یبیهم  هفاـیق  نآ  اـهنآ ، رظن  رد  گرم  زگره  ور  نیا  زا 

. دنتشاد نامیا  نآ  هب  دوخ  ناج  حور و  مامت  اب  دوب  هدش 
! دوب بارس  میارب  اهنیا  راک و  هزات  مدوب و  رفس  ون  نم  اما 
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میارب زور  نآ  رد  رکف  زرط  نیا  ندرک  ادـیپ  سوـسفا ، اـما  مدـیدیم ، رکفت » زرط   » نیمه رد  ار  اـهنآ  یحور  شمارآ  زمر  لاـح  ره  هب  یلو 

. مدربیم جنر  بیجع  یحور  ینما  ان  کی  زا  اذل  دوبن  نکمم 
حیـضوت مناوتیمن  تسرد  مدرکیم ، هیرگ  اهنت  متـسشنیم و  اهراب  تخوسیم ، نورد  زا  ارم  و  دوب ، نشور  مناج  نورد  رد  یـشتآ  اـیوگ 

تبـشگیم و شمارآ  لابند  هب  دوب و  برطـضم  محور  دادیم ؟ جنر  ارم  یمهبم  قشع  متـشاد ؟ ياهدـشمگ  مدرکیم ، هیرگ  هچ  يارب  مهد 
دوب هچ  ره  اهکـشا  نیا  منادیمن  تخیریم ؟! کشا  ینادرگرـس  نیا  رطاخب  ياهتـشگمگ  لفط  نوچمه  و  دـشیم ، تحاران  تفاـییمن و 

دشیم رو  هلعش  هرابود  هک  تشذگیمن  يزیچ  یلو  تساکیم  یهاتوک - تدم  يارب  مهنآ  ار - ینورد  شتآ  نازوس  ياههلعـش  زا  یمک 
. تفرگیم ارم  دوجو  رسارس  و 

رب مشاب ، روسج  عاجش و  یگدنز  تخـس  ثداوح  ربارب  رد  منیبب ، ار  یحور  تینما  شمارآ و  نآ  زا  ياهشوگ  يزور  مه  نم  متـشاد  وزرآ 
لاح  همه  رد  یگدنز  سوبع  كانمشخ و  هرهچ 
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ياهماهبا زا  یلاخ  نشور و  هتـشذگ »  » دـننام نم  يارب  هدـنیآ » ، » مسارهن گرم  زا  یتح  مگنجب  تردـق  لامک  اـب  تالکـشم  اـب  و  مدـنخب ،

! ربخ یب  رفس  نیا  مسر  هار و  زا  مدوب و  رفس  ون  نم  متفگ  هک  روطنامه  یلو  دشاب ، هدنشک 
نانچنآ ار  تیعقاو   » متساوخیم منک و  ادیپ  یعقاو  ریغ  بلاطم  تالایخ و  هلـسلس  کی  هانپ  رد  ار  یحور  شمارآ  نیا  متـساوخیمن  هوالعب 

. مبایب ار  شمارآ  ینعی  دوخ  هدشمگ  نآ  وترپ  رد  منک و  كرد  تسه  هک 
یلو دادیم ، قنور  ارنآ  زین  کیسالک  هداس و  ياهلالدتسا  و  متشاد ، یتسه  أدبم  هب  يدیلقت  نامیا  کی  دارفا  بلاغ  دننام  هک  تسا  تسرد 

درادـن و يرادـیاپ  دـیدرت » هسوسو و   » ياهنافوط ربارب  رد  اهنیا  دـنکیمن  باریـس  ار  هنـشت  حور  کی  زگره  اهلالدتـسا  اهداقتعا و  هنوگنیا 
 ... دراد دوجو  لزلزت  عونکی  اهنآ  قامعا  رد  هراومه 

 ... تشذگ ینارگن  بارطضا و  نیا  رد  اهتدم 
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29 ص :

ماگ نیتسخن  - 3

؟ تسامشمارآ نمشد  رکف  نیا  ایآ  مینک ؟ رکف  ارچ 
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30 ص :
هب طوبرم  اهـشسرپ ، اهلاؤس و  عاونا  كانتـشحو  موجه  دروم  دـشاب  رکف  لـها  يرـصتخم  هک  یناـسنا  ره  زغم  يرکف » غولب   » ماـگنهب میتفگ 
هک دریگیم  رارق  ناـهج  ماـجنا  زاـغآ و  تشونرـس ، شنیرفآ ، ياـمعم  هب  طوبرم  تـالاؤس  ًاـصوصخم  هتـشذگ و  هدـنیآ ، گرم ، یگدـنز ،

هدیشک اهجنر  و  تسا ، هدرک  سمل  ساسحا و  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  ار  اسآ  لیس  موجه  نیا  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  یکی  دوخ  هدنراگن 
. دبایرد ار  تقیقح  زا  ياهشوگ  هتسناوت  ات 

***
عناق ود  ره  ار  لد »  » و لـقع »  » هک یئاهخـساپ  نتفاـی  و  تسا ، ناـسآ  ردـقنیا  لاؤس  حرط  ارچ  تسا  یمهم  هلئـسم  عوضوم  نیا  دوخ  یتسار 

؟ لکشم دنک 
مینک  حرط  ار  لاؤس  کی  میهاوخیم  هک  یماگنه  ارچ 
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نایهام يزیر  مخت  دننام  ای  و  تسین ، یندش  مامت  میرادیم  رب  نآ  زا  هچ  ره  یئوداج  هسیک  دـننام  و  دوشیم ، زبس  ام  رکف  ولج  لاؤس  نارازه 

. دوشیم ادیپ  رگید  لاؤس  اهدص  لاؤس  ره  زا  ایرد 
کی خساپ  ات  میوشیم  ورب  ور  یناوارف  تالکـشم  اب  میرذـگب  يروبعلا  بعـص  هوک  هلق  زا  میهاوخب  هکنیا  لثم  اهخـساپ  نتفای  ماگنهب  یلو 

؟ میبایب ار  لاؤس 
و تساهتنا ، یب  ام  تالوهجم  دـننام  نیاربانب  تسام ، تالوهجم »  » تسرهف عقاو  رد  ام  تالاؤس  هک  تسین  نیا  عوضوم  نیا  یلـصا  للع  ایآ 

!؟ تسا زیچان  تالوهجم  ربارب  رد  دودحم و  ًاعبط  تسام و  تامولعم »  » تسرهف ام  ياهخساپ  سکعب 
زج ياهراچ  هک  مخ  چـیپ و  رپ  كاـنرطخ و  هار  نیا  رد  راـب  نیتسخن  يارب  هک  ناـنآ  قاـفتا  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  نونکا  لاـح  رهب 

- رگید رطخ  فوخ و  رپ  هار  ره  دننام  هار - نیا  ندومیپ  هک  تسین  یکش  میئامیپ ، هب  ار  هر  نیا  رگید  راب  دنهنیم ، مدق  تسین ، نآ  ندومیپ 
يارب  ریگ  یپ  یششوک  شالت و  هب  تسد  میهاوخیم  ام  تسا ، رتهنالقاع  رتهب و  امنهار  قیفر و  اب 
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. میورب شیپ  میراد  تردق  هک  اجنآ  ات  مینزب و  اهامعم  اهشسرپ و  نیا  خساپ  نتفای 

***
ماگ  نیتسخن 

تهج یب  هچ  يارب  مینک ؟ رکف  میهدـب و  تمحز  دوخب  اـم  دراد  یموزل  هچ  اـًلوصا  هک  دـیآیم  شیپ  اـم  يارب  رکف  نیا  ماـگ ، نیتسخن  رد 
. مینک تسرد  رسدرد  دوخ  يارب 

ناهج زا  ربخ  یب  دنیآیم و  ایندب  لایخ  یب  دنهدیمن ، دوخب  ار  لئاسم  نیا  هرابرد  ندرک  رکف  تمحز  اًلـصا  ياهدـع  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
!(. دنفسوگ کی  دننام  تسرد   ) دنوریم

. دشاب مولعم  هک  دنرادن  مه  يرارصا  تسین  مولعم  اهنآ  يارب  مادکچیه  دنوریم  اجک  هب  دناهدمآ و  اجک  زا  دوب . هچ  رهب  ناشندمآ 
تـسنادن سک  مینادب . ام  هک  دنادیم  ار  اهنیا  یـسک  هچ  هزات ، راکچ  ماجنا ، زاغآ و  اهتنم  أدبم و  هدنیآ ، هتـشذگ و  اب  ار  ام  دنیوگیم : اهنآ 

تساجک  دوصقم  لزنم  رس  هک 
! دیآیم یسرج  گناب  هک  تسه  ردقنیا 
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. دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  یگناب  دهاوخیم  تسین  مه  سرج » گناب   » نیا راکهدب  ام  شوگ  هزات  و 

هب ار  شدوجو  تارذ  مامت  ینازوس  شطع  هدیـسرن  اـهنآ  هب  اـت  ناـسنا  هک  يرذـگ  دوز  ياهتذـل  كرد  زج  یموهفم  اـهنآ ، يارب  یگدـنز 
، دهدیم تسد  وا  هب  اهنآ  ندوب  یلاخ  وت  زا  تشحو »!  » یهاگ ترفن و  و  یگدزاو »  » لاح کی  اهنآ  هب  ندیـسر  ماگنهب  دروآیم و  باهتلا 

. درادن
نشخ و هچراپ  هعطق  میوشیم  کیدزن  نآ  هب  هک  یماگنه  اما  تسا ، یئایؤر  زیگنالد و  امنرود ، ياهولبات  زا  يرایـسب  دـننام  هک  یئاهتذـل 

! تسا هدیناشوپ  ارنآ  یفاصان  هدنکارپ و  ياهگنر  هک  مینیبیم  ار  یشزرا  یب 
متخ ناشیلسانت  هاگتـسد  هب  هدیبسچ و  نآ  لابندب  هدور  تشم  کی  هک  دنتـسه  یناهد  یگمه  تیاده »  » هتفگ هب  هک  دارفا  هنوگ  نیا  یلو 

. دوشیم هصالخ  اهنیمه  رد  ناشراختفا  مه  اهنآ  هک  دنرادن  ناروناج  تاناویح و  رب  ینشور  زایتما  دوشیم ،
اهنت ار  یگدنز  دوشیم  رضاح  ياهدیمهف  مدآ  چیه  ایآ 
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لیام ایآ  هک  دندرکیم  تروشم  نم  اب  دلوت ، زا  شیپ  رگا  مرادن  يدیدرت  چـیه  هک  نم  دریذـپب ؟ شزرا  یب  يرارکت  راک  دـنچ  نیا  رطاخب 
رگید يورب و  ایند  زا  جیگ  یئایب و  ایندب  جـیگ  يربب  هرهب  اهتذـل  نیا  زا  يزور  دـنچ  تالکـشم ، زا  یهوبنا  نایم  رد  يورب و  ایند  هب  یتسه 

. مدیدنخیم دوجو »  » داهنشیپ نیا  هب  هکلب  مدادیم ، حیجرت  يدوجو  نینچ  رب  ار  مدع »  » وگتفگ هنوگچیه  نودب  نم  چیه 
***

نامه شمارآ  يرآ  متـساوخیم  یـشمارآ »  » زیچ ره  زا  لبق  زاب  شتالکـشم  همهنآ  اب  هاـتوک  یگدـنز  نیمه  يارب  مدرکیم  لوبق  رگا  هزاـت 
. دریگیم تروص  نآ  رطاخب  لقاال  ای  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب  هرخالاب  ام ، ياهششوک  اهشالت و  طوطخ  مامت  هک  یمهبم  هطقن 

ام يارب  هشیدنا  نتخادنا  راکب  ندرک و  رکف  نودب  زگره  گرزب ، کچوک و  یئاهن  هدشمگ  نیا  اهـشالت ، یلـصا  فده  نیا  شمارآ ، نیا 
: اریز تسین ، رسیم 

زگره نتسنادن  ، » دننکیم رکف  یضعب  هچنآ  فالخ  رب 
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تملظ تسا و  تملظ  نوچمه  ینادان  لهج و  تسا ، زیگنابارطضا  روآ و  سرت  كانتـشحو و  زیچ  ره  زا  شیب  هکلب  تسین » شمارآ  هیام 

. تسا هدوب  زیگنالوه  هراومه 
و هدوزفا ، بش  تملظ  رب  یهایـس  ربا  دناهدش ، راتفرگ  یئازتشحو  کیرات  بش  رد  یئاهتنا  یب  نانایب  رد  هک  دننامیم  یناسک  هب  نادان  دارفا  »

ارنانآ كانلوه  نابایب  نیا  رد  هک  تسا  یئاسآ  لیـس  ياهرابگر  و  هقعاـص ، و  كاـنلوه ، ناـفوط  ناـسب  ناـنآ  يارب  یگدـنز  مهبم  ثداوح 
. دنکیم بیقعت 

ناشمادنا رب  هزرل  هقعاص ، دعر و  هنارمآ  شرغ  يادص  و  افویب ، رذگدوز و  قرب  هدننک  هریخ  رون  هتفرگ ، ارف  ار  اهنآ  ياپ  ات  رس  بارطـضا 
تسا و غارچ  دـشاب  مک  ردـق  ره  یئاـناد »  » اـما  (1) «. ناـج ظـفح  يارب  یهاـگهانپ  هن  تسادـیپ و  دوصقم  لزنم  يوـسب  یهار  هن  هتخادـنا ،

تشحو  تملظ  رثا  هک  روطنامه  تسا  یشخب  مارآ  رون  تیصاخ  یئانشور و 

. تسا هدش  سابتقا  هرقب  هروس  ات 20  تایآ 16  زا  لاثم  نیا  - 1
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ماهبا رطاخب  دـنراد  تشحو  ناگدرم  زا  رگا  تسا ، نآ  ماهبا  ناـمه  رطاـخب  دنـسرتیم  اـهیکیرات  زا  مدرم  رگا  اـًلوصا  تسا ، بارطـضا  و 

. دشابیم نآ  هب  لهج  ماهبا و  لولعم  مهنآ  دنتسه  فئاخ  هدنیآ  زا  رگا  تساهنآ ، عضو 
. دوشیمن ادیپ  تسا  تالوهجم  ربارب  رد  هک  یتالاؤس  خساپ  نتفای  رد  زج  نتسناد ، رد  زج  یشمارآ  نیاربانب 

مینک شومارف  دیابن  دنرادن ، یمغ  چـیه  و  دـنربیم ، رـسب  شمارآ » هیبش  یتوافت  یب  تلاح   » کی رد  نادان  مدرم  زا  ياهراپ  مینیبیم  رگا  و 
کی اب  هک  تسا  ینادنفـسوگ  شمارآ  نوچمه  نانآ  شمارآ  دنراد ، بکرم » لهج   » حالطـصا هب  و  دـنربخیب ، مه  دوخ  ینادان  زا  اهنآ  هک 

دننکیم هاگن  هنحص  نیاب  یتوافت  یب  يدرسنوخ و  اب  دندربیم و  رس  رگیدکی  مشچ  ربارب  رد  و  دنربیم ، هاگراتـشکب  ار  اهنآ  فلع  هتـسد 
. تسا ریدخت  یشوهیب و  هیبش  یتلاح  نیا  تسین  شمارآ  نیا 

ياهحبش  زا  ولمم  یکیرات  يایند  رد  و  تشاد ، دنهاوخن  شمارآ  زگره  دنربخاب ، دوخ  ینادان  لهج و  زا  هک  یناسک  هنرگ  و 
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. دنکفایم ینیگنس  موش و  هیاس  اهنآ  ناور  رب  هشیمه  بارطضا  هرهلد و  دنربیم ، رسب  كانلوه 

. مینک رکف  مه  زاب  مینک ، رکف  دیاب  یحور  شمارآ  ندروآ  تسدب  يارب  نیاربانب 
لمح دوخ  شود  هناـش و  رب  رمع  کـی  ار  نیگنـس  راـب  نیا  ارچ  میهاوخیم ؛ هچ  يارب  ار  زغم  نیا  مینکن  هشیدـنا  اـم  دـشاب  اـنب  رگا  اـًلوصا 

دـشاب نازیوآ  نم  ندـب  رانک  تکاس  رمع  کی  مشکن و  راـک  زگره  متـسد  زا  نم  رگا  میزادـنا ! رود  مینک و  ادـج  ارنآ  رتهب  هچ  مینکیم ؟
! تسا رود  تیارد  لقع و  زا  فرصم  یب  نیگنس  راب  نیا  لمح 

شزیمآ رتهب  مشوپب ، رتهب  مروخب ، رتهب  مربب ، تذل  یگدنز  نیا  زا  رتشیب  هک  دش  هداد  نم  هب  نآ  رطاخ  يارب  هشیدنا  لقع و  نیا  دـنیوگیم 
؟ مشاب هتشاد  یسنج 

نیاب تسا  دایز  رایـسب  یتسپ  کـچوک و  فدـه  ناـنچ  يارب  یتسار  دراد  رـشب  هک  یلقع  همه  نیا  اریز  تسین  یندرک  رواـب  زین  فرح  نیا 
رایتخا رد  ار  یمتا  میظع  يورین  کی  هک  دنامیم 
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38 ص :
. دنراذگب وا  كورور »  » نتخادنا راکب  يارب  یکدوک 

رد گرم  تایح و  رد  هتشذگ ، هدنیآ و  رد  یگدنز ، فده  رد  شنیرفآ ، ماجنا  زاغآ و  رد  منک ، رکف  مفظوم  دشاب ، یباسح  ره  يور  سپ 
. زیچ همه  رد  تشونرس و 

! منک رکف  مفظوم  زیچ  ره  زا  لبق  نم  يرآ 
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39 ص :

گرزب هدشمگ  - 4

تسین  قلطم  ینارگن  زج  نآ  ياهتناهک  دودیم  یکیرات  هچوک  رد  تیناسنا 
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40 ص :
راچد هملک  نیا  ریـسفت  رد  دارفا  بلاغ  یلو  دریگیم ، ماجنا  نآ  رطاخب  اهـششوک ، اهـشالت و  ماـمت  دـنودیم و  یتخبـشوخ »  » لابندـب همه 

؟ تسیچ دنتسه  نآ  لابندب  ردب ، رد  همه ، هک  یتخبشوخ »  » نیا دنیوگب  دنناوتیمن  تسرد  و  دنوشیم ، لاکشا 
. دندرگب دنزجاع  نآ  ریسفت  زا  هک  صخشم  ریغ  مهبم و  تیعقاو  کی  لابند  ناسنا  همه  نیا  دوشیم  روطچ  یتسار 

ره و  دشاب ، هتـشاد  فلتخم  یناعم  اهناسنا ، دادعت  هب  دیاش  و  دهدیمن ، ینعم  روج  کی  مدرم  همه  رظن  رد  هملک  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
. دنک ریسفت  يروط  ارنآ  سک 

تفای ناوتیم  اهنآ  نایم  رد  ار  كرتشم  ردق  کی  تسه  هملک  نیا  ریسفت  رد  هک  تافالتخا  و  تالاکشا »  » مامتاب هک  تسا  ملـسم  ردقنیا  اما 
: هکنیا نآ  و 

نآ  هب  ناسنا  یماگنه  هک  تسا  يزیچ  یتخبشوخ » »
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41 ص :
هک شمارآ »  » هب ار  هملک  نیا  رگا  نیاربانب  و  دنکیم ، نادجو  شمارآ  و  نت ، شمارآ  حور ، شمارآ  شمارآ »  » ساسحا دوخ  رد  دـسریم 

. میاهدرکن هابتشا  مینک  ریسفت  تسا  نآ  نوگانوگ  ياههولج  یمومع  رثا 
نآ میرادـن و  نآب  فارتعا  زج  ياهراچ  یلو  تسا  كاندرد  نآ  نتفریذـپ  هچ  رگا  هک  دـنکیم  یخلت  تیعقاو  هجوتم  ار  ام  ریـسفت  نیا  اـما 

: هکنیا
ار یـسک  نوچ  درادـن ، دوجو  ًادـبا  یتخبـشوخ »  » زورما ناـهج  رد  ًاـصوصخم  هک  مینک  لوـبق  دـیاب  دـشاب  شمارآ  ینعمب  یتخبـشوخ  رگا 

. دشاب مارآ  شنادجو  و  مارآ ، شمسج  مارآ ، شحور  هک  میباییمن 
مامت هکنیا  اب  دوب  دهاوخن  یتسردان  فیصوت  میمانب  بارطضا  هرهلد و  رصع  ار  نآ  رگا  تسین و  شمارآ  اما  تسه ، زیچ  همه  ام  رـصع  رد 

! دوشیم رتشیب  گرزب » هدشمگ   » نیا ام و  رصع  مدرم  نایم  هلصاف  زورب  زور  تسنیا  بیجع  اما  دریگیم  تروص  نآ  رطاخب  اهشالت 
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42 ص :
، هردخم داوم  فرـصم  شخپ  زکارم  رد  اهیزگا ، ياههمخد  اههدکیم ، اهراب و  نورد  رد  دروخیم ، مشچب  اج  همه  شمارآ  مدـع  نیا  هناشن 

تـسد نآ  یعقاو  دوـجو  هب  نوـچ  و  دـندرگیم ، گرزب  هدـشمگ  نیا  لاـبند  همه  ناکـشزپ ، بلغا  بطم  رد  و  یناور ، ياهناتـسرامیب  رد 
. دنربیم هانپ  دنرادنپیم  شمارآ  ارنآ  هچنآ  یلدب و  ياهدوجو  هب  دنباییمن 

لاـیخ هب  نآ - هب  ندیـسر  يارب  و  دـهنیم ، نآ  رـس  رب  ار  دوخ  ناـج  یهاـگ  یتح  هک  تسا  شزرا  رپ  ناـسنا  رظن  رد  يردـقب  شمارآ  نیا 
! دبایب مدع »  » تملظ ياههدرپ  يالبال  رد  دنک  ادـیپ  تسناوتن  دوجو   » ياهیئانـشور رد  هک  ار  هدـشمگ  نیا  ات  دـنزیم  راحتنا  هب  تسد  دوخ -

! ...( یماخ لایخ  هچ  )
***

اب هنافسأتم  و  دوب ، شمارآ  نتفای  يارب  شطع  یمارآ و  ان  زا  ینشور  مسجت  شیگدنز  خیرات  مه  شیاه و  هتـشون  مه  هک  تیاده » قداص  »
سویأم مه  همـشچرس و  نیاب  ندیـسر  زا  لماک  سأی  زا  سپ  یگدنز  ياهههاریب  رد  ماجنارـس  تشاد  هک  يراشرـس  قوذ  دادعتـسا و  همه 

ناج  یکاندرد  زرطب  دوخ  بتکم  ناوریپ  نتخاس 
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43 ص :
: دسیونیم نینچ  روک » فوب   » شورعم رثا  همدقم  رد  درپس ،

درک راهظا  یسک  هب  دوشیمن  ار  اهدرد  نیا  دشارتیم ، دروخیم و  اوزنا  رد  هتـسهآ و  ار  حور  هروخ  لثم  هک  تسه  یئاهمخز  یگدنز  رد  »
داوم نویفا و  هلیـسوب  یعونـصم  باوخ  و  بارـش ، طـسوتب  یـشومارف  نآ  يوراد  اـهنت  هدرکن و  ادـیپ  شیارب  یئاود  هراـچ و  زونه  رـشب  ... 

!« ... دیازفایم درد  تدش  رب  یتدم  زا  سپ  نیکست  ياجب  تسا و  تقوم  اهوراد  هنوگنیا  ریثأت  هک  سوسفا  یلو  تسا ، هردخم 
زونه هچنآ  زا  و  هدـش ، عقاو  هچنآ  زا  اهینارگن  اههرهلد و  اهیمارآان ، زج  يزیچ  دـنکیم  هراشا  اهنآ  هب  تیادـه »  » هک یئاهدرد  اهمخز و  نیا 

. تسین دناهتفرگ  تبون »  » دوجو راهظا  يارب  هدنیآ  کیرات  ياههدرپ  تشپ  رد 
رد روک » فوب   » ياههنحص زا  یکی  رد  وا  هک  تسا  یناور  يرامیب  هب  هتخیمآ  ینارگن  تشحو ، بارطـضا و  نیا  هتفای  لماکت  ياههنومن  زا 

: دنکیم میسرت  شنامرهق  دروم 
میلست  ار  مدوخ  مدوخ  متساوخیم  دشیم و  نیگنس  مشچ  ياهکلپ  یتقو  دوب ، هتفرگ  قرع  يوب  هک  یکانمن  باوختخر  نیا  رد  »... 
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44 ص :
. تفرگیم ناج  ون  رس  زا  ماهدش  شومارف  ياهسرت  هدشمگ و  ياهدوبدای  همه  منک  ینادواج  بش  یتسین و 

هب هک  شاول  نان  هکت  هکنیا  سرت  دوشب ! ایـسآ  گنـس  هزادناب  گرزب  هزادنا  یب  ياهرتس  همکد  دوشب ! رجنخ  هغیت  اکتم  ياهرپ  هکنیا  سرت 
ياهاپ هکنیا  ساوسو  دریگب ! شتآ  رهش  دزیرب و  نیمزب  زوسهیپ  نغور  دربب  مباوخ  رگا  هکنیا  یـسپاولد  دنکـشب ! هشیـش  لثم  دتفایم  نیمز 

ارم دزغلب و  شدوخ  رود  الول  هلیـسوب  دوشب و  ربق  گنـس  مباوختخر  هکنیا  سرت  دـنک ... ! ادـص  بسا  مس  لثم  یباـصق  ناـکد  ولج  گـس 
رفنکی ار  اههنحص  نیا  نامرهق  وا  هچرگ   (1) !( دیـسرن مدادب  یـسک  منزب  دایرف  هچ  ره  دربب و  میادص  هکنیا  ساره  لوه و  دنک ... ! نوفدم 

. هدش رثا  نیا  زا  یئاپورا  ياهروشک  رد  یتح  هک  یلابقتسا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  تسه  هچ  ره  یلو  هدرک ، ضرف  یئایلوخیلام 
مدرم یناور  يرکف و  عضو  زا  يرگید  هناشن  نیا  دـنک ، وگزاب  هدـنکفا ، هیاس  ام  رـصع  مدرم  راکفا  رب  هک  ار  یئاهینارگن  اـهدرد و  دـناوتیم 

. تسام رصع 

هحفص 140. روک  فوب  - 1
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45 ص :
ًاعبط هک  روشک ، نآ  روهمج  سیئر  نیمتفه  یـس و  ناونعب  دـنگوس  يادا  زا  سپ  دوخ  قطن  نیتسخن  رد  نوسکین )  ) اـکیرما روهمج  سیئر 

هدرک و فارتعا  خلت  تقیقح  نیا  هب  ددرگ  اکیرمآ  دننام  یلوپ  رپ  یتعنـص  تلم  هجوت  دروم  هک  دراذگب  یـساسح  طاقن  يور  تسد  دـیاب 
: تفگ

«. میوشیمن اضرا  یلو  « » میتسه ندش  اضرا  يوزرآ  رد  مینیبیم ، یلاخ  وت  ياهیناگدنز  شیوخ  درگادرگ  ام  »
چیه تسین  نآ  رد  شمارآ  نوچ  تسین ، شمارآ »  » ياهنم یناگدنز  زج  يزیچ  دـنکیم  هراشا  نآب  نوسکین  هک  یلاخ  وت  ياهیناگدـنز  نیا 

. ددرگ دابآ  اجنآ  ات  هدش  بارخ  ایند  همه  تسه و  طیحم  نآ  رد  یگدنز  لئاسو  همه  ًارهاظ  هچ  رگا  تسا ، یلاخ  وت  تسین و  نآ  رد 
: تفگ یکسنالوپ »  » هک تسا  نامه  ام  رصع  رد  رشب  حور  یمارآان  كاندرد  عضو  میسرت  رد  ریبعت  نیرتهب  دیاش 

ندش رادیب  زا  سپ  تسه  دنیرفایب )! یمرگرس  يداش و  ایند  يارب  دهاوخیم  حالطـصاب  هک  يرهـش   ) دوویلاه روهـشم  ياههرهچ  زا  هک  وا 
رثا رب  یئامنیس » یگدنز   » ياههئشن زا  تقوم 
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46 ص :
: تفگ نینچ  تیت » نوراش   » شرسمه لتق  دیدش  هبرض 

«! تسین قلطم  ینارگن  زج  يزیچ  نآ  ياهتنا  رد  هک  دودیم  یکیرات  هچوک  رد  تیناسنا  هک  منیبیم  نم  »
قلطم ینارگن  زج  يزیچ  نآ  ياـهتنا  رد  هک  دودـیم  یکیراـت  هچوـک  رد  تیناـسنا  هک  منیبیم  نم   » دـینک رارکت  ار  هلمج  نیا  رگید  راـبکی 

! قلطم ینارگن  يرآ  تسین ... »
ادـیپ میورن  ههاریب  زا  رگا  گرم ، ربارب  رد  میلـست  هرخـالاب  ینارگن و  بارطـضا و  ربارب  رد  میلـست  يدـیمون و  سأـی و  نـیا  مـغز  یلع  یلو 

. تسین لاحم  لقاال  تسا  لکشم  رگا  ای  تسین و  یلکشم  راک  لماک  شمارآ  ینعی  گرزب  هدشمگ  نیا  ندرک 
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47 ص :

حور شمارآ  نامیا و  - 5

« ینزو یب  تلاح   » نوچمه ینامیا  یب  تلاح 

تسا  روآ  هرهلد  زیگنابارطضا و 
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48 ص :
قیقحت و دـننک  نیـشام »  » کـی ناـمتخاس  هب  هیبشت  ار  ناـسنا »  » ناـمتخاس دـنراد  یعـس  هک  اهتـسیلایرتام  زا  یعمج  ياهـششوک  مغر  یلع 

تـسدب ار  اهنآ  ياهتهابـش  یتح  هک  تسا  يردقب  ود  نیا  نایم  توافت  هک  دهدیم  ناشن  ناسنا ، یناور  ياههبنج  رد  ًاصوصخم  اهیـسررب ،
. دراپسیم یشومارف 

دناوتیمن يژولوئدیا »  » کی هب  اکتا  نودب  رگید  ریبعت  هب  ای  فده و  هدـیقع و  نودـب  هک  تسا  نیا  ناسنا  تاصخـشم  تازایتما و  زا  یکی 
«. يژولوئدیا  » هن دهاوخیم و  رکف »  » هن دوخ ، تایح  همادا  يارب  نیشام  هک  یلاح  رد  دنک ، یگدنز 

رکفتم و ناویح  ناسنا  میئوگب  تسا » قطان  ناویح  ناسنا   » فورعم فیرعت  ياجب  رگا  هک  يروطب  تسا ، ناسنا  تایـصوصخ  نیرتزراب  نیا 
دناهدرک قطن »  » يارب هفسالف  هک  یئاهریسفت  هچرگ  دوب ، دهاوخ  يرتاسر  فیرعت  تسا  هدیا  بحاص 
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49 ص :
. دروآیم نوریب  كاردا » رکفت و   » هلئسم زا  رس  زین 

یناـسنا ره  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  حور  ياذـغ  زین  هدـیقع » رکف و  ، » دـهاوخیم یئادـغ  داوم  بآ و  ناـسنا  مسج  هک  روطناـمه  لاـح ، رهب 
نورد رد  یکانلوه  ءالخ  نآ  نودب  دـنکیم و  يرکف » بتکم   » کی زا  يوریپ  و  رکفت ، زرط  کی  نتـشاد  هب  یعیبط  زاین  عون  کی  ساسحا 

. دیامنیم ساسحا  دوخ 
درک و دـهاوخ  رپ  اههناسفا  ریطاسا و  تافارخ و  ماهوا و  اب  ار  ءالخ  نیا  راچان  دـنکن  ادـیپ  يرکف  حیحـص  بتاـکم  هب  یـسرتسد  رگا  لاـح 

. تسا ملسم  یعیبط و  زاین  کی  زاین  نیا  هصالخ ، درک . وجتسج  دیاب  اج  نیمه  رد  تافارخ  ماهوا و  هب  ار  هداتفا  بقع  ماوقا  شیارگ  تلع 
ینزو یب  لاح  رد  ناسنا  هک  دـهدیم  ناشن  یئاضف  تاـعلاطم  درک ، هیبشت  ینزو  یب  تلاـحب  ناوتیم  ناـسنا  يارب  ار  ياهدـیقع  یب  تلاـح 

ار دوخ  ناهد  دیاب  اذغ  ندیوج  ندروخ و  اذغ  ماگنه  یتح  دوشیم ، باترپ  وس  ره  هب  یتکرح  رـصتخم  اب  ینعی  تسین ، دوخ  لرتنکب  رداق 
نادند  نابز و  تکرح  رصتخم  اب  تسوا  ناهد  رد  هک  یئاذغ  زا  ياهرذ  ره  الاو  ددنبب  اًلماک 
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50 ص :
. ددرگیم باترپ  وس  کیب 

یب قیمع و  هاچ  رد  طوقـس  لاح  رد  هک  تسا  یـسک  ساسحا  هیبش  دـهدیم  تسد  ناسنا  هب  ینزو  یب  تلاـح  رد  هک  یـساسحا  دـنیوگیم 
طوقـس لاح  رد  مینکیمن  ساسحا  دازآ » طوقـس   » لاح رد  زج  ار  ینزو  یب  لاح  زگره  دوخ  يداع  یگدـنز  رد  اـم ، اریز  دـشاب ، یئاـهتنا 

. دربیم رس  هب  ینزو  یب  تلاح  عون  کی  رد  ناسنا  يدنلب  زا  دازآ 
، اضف نارفاسم  يارب  دنشوکیم  یئاضف  نادنمشناد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیاش  درادن و  شمارآ »  » هجو چیه  هب  ناسنا  ینزویب  لاح  رد 

. دنهد يرتشیب  شمارآ  اهنآ  هب  دنناوتب  ات  دننک  داجیا  زکرم  زا  زیرگ  يورین  ینارود و  تکرح  داجیا  قیرط  زا  یعونصم  نزو  عون  کی 
دنکیم ساسحا  یبوخب  ناسنا  یتلاح  نینچ  رد  دوشیم ، بوسحم  یناور » ینزویب  تلاح   » عون کی  زین  فدـه  ناـمیا و  هدـیقع و  نادـقف 

زا هاکناج  زومرم و  یتحاران  کی  دنکیم ، طوقس  یئاهتنا  یب  قیمع و  هاچ  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه  درادن و  یهاگ  هیکت  عون  چیه  هک 
. دوشیم باترپ  وس  ره  هب  يزیچ  كدنا  اب  دروخیم و  ار  وا  نورد 
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51 ص :
ربارب رد  عافدالب  رهـش  کی  دـننام  ًاعبط  دربیم و  رـس  هب  یتوافت  یب  تلاح  رد  هک  وا  راکفا  يور  رب  نوگانوگ  ياههزیگنا  لـماوع و  ریثأـت 

. دیازفایم یمارآان  نیا  رب  تسا ، هناگیب  نایرکشل  موجه 
***

نداد تسد  زا  اـهنایز و  دـهدیم ، نزو  ناـسنا  هب  دراد ، ار  دوخ  ياـسآهزجعم  شخبمارآ »  » رثا دـشاب  هک  تروص  ره  هب  فدـه  ناـمیا و 
هب دـیازفایم و  وا  تیلاعف  يورین  رب  دـشاپیم و  ناسنا  یگدـنز  هب  دـیما  رون  دزاسیم و  نشور  ار  هدـنیآ  قفا  دـنکیم ، هیجوت  ار  اههیامرس 

. دنکیم توعد  يرادیاپ 
تباث و هطقن  کی  دوخ  هک  دشخبب  وا  هب  یلاع  روط  هب  ار  رثا  نیا  دناوتیم  یماگنه  ناسنا  رکف  حور و  ياکتا  هطقن  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 

. دوشن هدوشگ  نآ  يوس  هب  لوحت  تسد  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، لزلزتم  ریغ 
هنوگچ دـنهاوخیم ، هاـگ  هیکت  ناـشدوخ  اـهنآ  دـناهرهب ، یب  تیـصاخ  نیا  زا  ددرگیم ، ریغتم  هداـم  روحم  رب  هچنآ  يداـم و  ياهفدـه 

. دندرگ ام  حاورا  راکفا و  هاگ  هیکت  دنناوتیم 
دوخ وا  هکنیا  نیع  رد  ام  رصع  هغبان  نیاتشنیا  تربلآ 
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52 ص :
لولعم ار  بهاذـم  زا  يرایـسب  شیادـیپ  دراد ، توافت  يداع  مدرم  بهاذـم  اب  شدوخ - هتفگ  هب  شبهذـم - یلو  تسا ، یبهذـم  درف  کی 

. تسا جاتنتسا  لباق  ثحب  نیا  رد  هک  دراد  ینخس  هراب  نیا  رد  دنادیم و  ناسنا  یناور  ياهدوبمک  هلمج  زا  یصاخ  ياههزیگنا 
تانیاک و رارـسا  هعلاطم  رثا  رب  هن  هدمآ  دوجو  هب  یعامتجا  ياهدوبمک  رثا  رب  هک  یبهذم  « ) یقالخا بهذم   » شیادیپ یگنوگچ  هرابرد  وا 

: دیوگیم شنیرفآ )
کی دنریمیم و  ناگرزب  ناربهر و  ناشیوخ و  ردام ، ردپ و  دنیبیم  درف  کی  تسا ، بهذم  تارولبت  زا  یکی  زینرـشب  یعامتجا  هصیـصخ  »

. دننکیم یلاخ  ار  وا  فارطا  کی 
(1) .« دنکیم داجیا  وا  رد  ار  ادخ »  » لوبق هنیمز  یسک ، هب  نتشاد  دیما  اکتا و  ندوب و  بوبحم  نتـشاد ، تسود  ندش ، تیاده  يوزرآ  سپ 

دشاب ناسنا  یحور  هاگ  هیکت  دناوتیمن  لوحتم  ریغتم و  تاعوضوم  هک  هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هاگآدوخان  نخـس  نیا  رد  نیاتـشنیا 
ریذپانانف و تباث  أدبم  کی  ًامتح  دیاب  شخب » مارآ  هاگ  هیکت   » نیا هکلب  دبایب  اهنآ  رد  ار  دوخ  هدشمگ  ناسنا  و 

هحفص 55. منیبیم ، نم  هک  ییایند  - 1
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53 ص :
. دشاب هدوب  هدام  ناهج  قوفام  ًاعبط 

. ددرگیم نشور  اهناسنا ، یحور  شمارآ  رد  یلزا  يدبا و  ریغتیال  أدبم  کی  یعیبط ، قوفام  أدبم  کی  هب  نامیا  شقن  هک  تساجنیا 
اریز دناهدراذگ ، هحص  نامیا »  » یشخب مارآ  رثا  يور  هدرک و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هجوت ، نودب  اهتسیلایرتام »  » یتح هکنیا  هجوت  بلاج 

: هک دننکیم  رارکت  اهراب  ار  نخس  نیا  اهنآ  مینادیم 
منکیم نامگ   » دیوگیم دوخ  زا  شیپ  ياهتسیلایرتام  زا  دیلقت  هب  لسار  دنارترب  تسا ، رـشب  سرت »  » هدیئاز ادـخ  مان  هب  یئدـبم  هب  داقتعا 

وا هب  تسا  نکمم  نارگید  هک  یبیـسآ  زا  سرت  یعیبط ، ياهالب  زا  سرت  دشاب ، ناسنا  تشحو  سرت و  رگید ، زیچ  ره  زا  لبق  بهذـم  أشنم 
- دنکیم هفاضا  سپس  دهدیم - تسد  هدز ، رس  يو  زا  تاوهش  نایغط  رثا  رب  هک  فالخ  لامعا  ماجنا  زا  دعب  هک  ییاه  یتحاران  دنناسرب و 

داقتعا مینادیم  اریز  درادن ، یفسلف  شزرا  هچرگ  نخس  نیا   (1)« دهاکیم یتحاران  فوخ و  نیا  تدش  زا  بهذم 

ص 68. مسانشیم ، نم  هک  یناهج  زا  صیخلت  اب  لقن  - 1
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54 ص :
راکنا لباق  ریغ  ماظن   » و یمئاد » مظنم  ثداوح   » كرد لولعم  دشاب  یعیبط ،» یقافتا  ثداوح  زا  سرت   » لولعم هکنآ  زا  لبق  یئدـبم  نانچ  هب 

. عیسو ای  دشاب و  دودحم  تاعالطا  نیا  هاوخ  تسا  هتشاد  یتاعالطا  نآ  زا  دوخ  یگتسیاش  ردق  هب  يرصع  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  تانئاک »
تشحو و سرت و  رب  هبلغ  رد  ار  ناسنا  دـناوتیم  یئدـبم  نانچ  هب  ناـمیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـننک  وگزاـب  لاـح  ره  هب  نخـس  نیا  یلو 

. دنک يرای  بارطضا 
بهاذم اب  دنتسه و  یعیبط  ياروام  ناهج  هب  هدیقع  یبهذم و  نامیا  نافلاخم  نیرتتخس  رس  هک  اهتـسینومک  هکنیا  رگید  هجوت  لباق  هتکن 

یعامتجا يداصتقا و  یسایس و  فادها  هار  رس  رب  زین  یکیتکات  عنام  کی  ناونع  هب  هکلب  دنفلاخم  یفسلف  يژولوئدیا  کی  ناونع  هب  اهنت  هن 
ار بهذم  هداد و  هولج  ریدخت »  » هفافل رد  ار  نآ  اهتنم  دننک  راکنا  ار  ادخ  هب  نامیا  یشخب  مارآ  رثا  دناهتـسناوتن  زاب  دننکیم ، هزرابم  دوخ ،

. دننادیم اههدوت  نویفا  حالطصا  هب 
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55 ص :

( ینیب ناهج   ) و شمارآ )  ) هطبار - 6

؟ تسا رتشخب  مارآ  کیمادک  رکفت  زرط  ود  نیا  زا 
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56 ص :
یـضعب هک  یلاح  رد  دننکیم ، ظفح  ار  دوخ  شمارآ  نیتویگ ، هغیت  راد و  هبوچ  ربارب  رد  یتح  گرم و  ماگنه  رد  نادـنز ، رد  یـضعب  ارچ 

!؟ دنسریم رظن  هب  ناشیرپ  تحاران و  يرهاظ ، لئاسو  هنوگ  همه  نتشاد  اب  للجم و  ياهرصق  رد  رگید 
ربارب رد  هوـک ، نوـچمه  رگید  یـضعب  یلو  دـنربیم ، راـحتنا  لـئاسو  يوـس  هـب  تـسد  ًاروـف  کـچوک ، تاـمیالمان  ربارب  رد  یــضعب  ارچ 

؟ دنهدیم جرخ  هب  یگداتسیا  یگدنز  ثداوح  نیرتتخس 
ًارهاظ اهنیا و  زا  کی  چیه  نتشادن  اب  یضعب  یلو  دنطاشن ، اب  رگید ، هاکناج  ياهتیمورحم  ای  صقان ، ياضعا  نتشاد  اب  یتح  یـضعب  ارچ 

؟ دنباذع جنر و  رد  لیلد ، چیه  نودب 
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57 ص :
ام یمـسج  رهاوظ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ام  یحور  شمارآ  هکنیا  نآ  درادن و  شیب  خـساپ  کی  رگید - ياهارچ  زا  يرایـسب  دـننام  اهارچ - نیا 

. تسا طوبرم  مینکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  زا  ام  تشادرب  يژولوئدیا و  یگنوگچ  رکفت و  زرط  هب  دشاب  هتشاد  طابترا 
، توادـع قشع ، دریگیم ، همـشچرس  اـم  ینهذ » روص   » زا هراوـمه  اـم  یجراـخ » ياـهتیلاعف   » و یحور » تـالاح   » میناوـخیم هفـسلف  رد 
ام رکف  رد  هـک  دریگیم  تروـص  یتاروـصت  لاـبند  هـب  اـم  ینامـسج  شـشوک  تیلاـعف و  هنوـگ  ره  شمارآ و  سرت ، بارطـضا ، ینارگن ،

یلاح رد  تشاد ، دهاوخ  لابند  هب  ار  اهرثا  نیا  دنکن  قیبطت  زین  ینیع  ياهتیعقاو  اب  ام ، ینهذ  ياهتروص  رگا  یتح  دـنکیم ، ییامندوخ 
. دوب دهاوخن  يدارا  ياهتیلاعف  یمسج و  رثا  أشنم  زگره  ددرگن ) سکعنم  ام  نهذ  رد  هک  یتروص  رد   ) ییاهنت هب  ینیع  دوجو  هک 

ریز رکف  زرط  ود  نایم  دراد ، ام  رکف  هدـیقع و  زرط  هب  یگتـسب  اـم  یحور  بارطـضا  شمارآ و  هک  تقیقح  نیا  ندـش  نشور  يارب  نونکا 
: دینک هسیاقم 

( ینیب ناهج   ) و شمارآ )  ) هطبار - 6www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :
. دشیدنایم نینچ  تسیلایرتام  درف  کی  - 1

تـشم کی  زج  يزیچ  میراذگب  ماگ  یگدنز  نیا  رد  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هتـسویپ  قلطم » یـشوماخ   » و مدع »  » هب فرط  ود  زا  ام  یتسه  * 
، ام هتفای  لماکت  دوجو  همه  گرم  زا  سپ  اریز  دوب ، دهاوخن  نیا  زا  رتهب  زین  هدنیآ  رد  ام  تشونرـس  میدوبن و  هدنکارپ  یندعم  یلآ و  داوم 

دنزغلیم یگدـنز  يایرد  يور  ییابیز  ياهبابح  نوچمه  هک  ام  نازوس  مرگ و  تاساسحا  یلاع و  فطاوع  ناشخرد ، راکفا  اـناوت و  زغم 
. دندرگیم دوبان  وحم و  همه  همه و  دننکیم ، میسرت  دوخ  يور  ار  یتسه  دیشروخ  نامک  نیگنر  دنوریم و  شیپ  و 

؟ اضف رد  هدنکارپ  ياهزاگ  كاخ و  یتشم  طقف  چیه ، يرآ  چیه ، دنامیم ؟ هچ  ام  زا  نآ  زا  سپ 
ماک رد  مه  وا  دوخ  سپـس  دـننزیم و  شتآ  ار  شاهیامرـس  مامت  شمـشچ  ربارب  رد  هک  میتسه  یناگرزاب  ناـس  هب  گرم  هناتـسآ  رد  اـم  * 

! دزوسیم اهشتآ 
يارب  ار  اهنیا  دننام  و  یخیرات - تیصخش  لگ ، جات  دای ، يانب  راختفا ، هحول  کین ، مان  للجم ، هاگمارآ  لیبق  زا  یلئاسم 
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59 ص :
چوپ چـیه و  اـم  هک  یماـگنه  هنرگ  میاهتخادرپ و  هتخاـس و  یتسه - دوجو و  همادا  ءاـقب و  عون  کـی  بذاـک  ساـسحا  دوخ و  نداد  بیرف 

!؟ دشاب هتشاد  دناوتیم  يرثا  هچ  اهنیا  میوش 
میاهدنز هک  نونکا  دیاش  مینک ؟ رورغ  تیاضر و  تذل و  ساسحا  حور  یب  تافیرشت  نیا  زا  میناوتب  هک  میتسه  هچ  گرم  زا  سپ  ام  ًالوصا 

. تشاد دهاوخن  ام  يارب  يرثا  چیه  زور  نآ  ًاملسم  یلو  دنک ، شوخلد  ار  ام  گرم ، زا  دعب  ینیوانع  نانچ  دوجو  روصت 
شاداپ ای  تیعقاو و  کی  رطاخ  هب  هن  دناهتخاس ، رتشیب  يراکادف  تمحز و  راک و  هب  نتـشاداو  اههدـنز و  قیمحت  يارب  ایوگ  ار  نیوانع  نیا 

؟ دننکیم كرد  ار  اهشاداپ  نیا  زا  يزیچ  اهنآ  رگم  ناگتفر ، تسد  زا  يارب 
هچ اـهنآ  زا  وا  دـننیچب  ياهدرم  ناـج  یب  دـسج  فارطا  ییاریذـپ  لـیاسو  نیگنر و  ياذـغ  عون  رازه  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد  اـهراکنیا 

؟ درب دهاوخ  يدوس 
یناوج  تذل  زونه  ندوب و  نادان  ناوتان و  لاس  دنچ  دیزرایمن ، شتمحز  هب  ناهج  نیا  هب  ام  ندمآ  دیهاوخب  ار  شتسار  * 
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60 ص :
ملع و ره  هزات  دروآیم  رد  عامتجا  زا  هدش  درط  وضع  کی  تروص  هب  ار  ام  اهيرامیب  اهتیمورحم و  عاونا  یناوتان و  يریپ و  هدیـشچن  ار 
هب تاملظ » يایرد   » نیا كانتشحو  جاوما  نایم  رد  میوش و  هناور  قلطم  یتسین  يوس  هب  میراذگب و  دیاب  میراد  ياهتخودنا  تورث  شناد و 

. میدرگ وحم  درذگیم ، قرب  تعرس  هب  یکدوک  زغم  زا  هک  ییایؤر  ناس 
یب هنوگ  رازه  رظان  دـیاب  اریز  دوب  میهاوخ  باذـع  رد  میـشاب  هتـشاد  یـساسحا  رگا  تسا  زاـب  ناممـشچ  هک  يزور  دـنچ  نیا  رد  یهگناو 

. میشاب تاضیعبت  یتلادع و 
. دنراد شنوصم  راگزور  دنزگ  زا  ات  تسوا  بقارم  مشچ  نارازه  هدشن  دلوتم  ردام  زا  زونه  يرگید  اما  درادن ، اذغ  اًلصا  یکی 

دراد تورث  يردق  هب  يرگید  اما  دنهدیم ، ناج  اهناتـسرامیب  رد  تشپ  ای  دـنریمیم  یگنـسرگ  زا  یـضعب  ارچ  تسا  راک  رد  یباسح  رگا 
هب ار  یتسپ  ربمت  کی  اًلثم  دنکیم و  زارد  ياهناقمحا  ياهراک  يوس  هب  تسد  تورث  نتـشک  يارب  راچان  دنک ، جرخ  هنوگچ  دـنادیمن  هک 

ار یتفگنه  غلبم  ای  درخیم و  ناموت  نویلیم  ود  تمیق 
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61 ص :
دارفا هاـنگ و  یب  ناـکدوک  هناـمحر  یب  اـهيرامیب  ارچ  دـنکیم ، فوـلا  فـالا و  بحاـص  ار  وا  دـشخبیم و  شزیزع ! گـس  هـبرگ و  هـب 

. دنلوغشم یبوکیاپ  صقر و  هب  نارگلواپچ  نادزد و  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دننکیم ، ورد  ار  رازگتمدخ 
عقاو رد  دـنکیم و  تموکح  یتسه  ناهج  مامت  رب  هکلب  ام ، دوجو  رـسارس  رب  يریذـپان  فاـطعنا  تنوشخ  اـب  لولعم  تلع و  ربج  نوناـق  * 

خیرات رـساترس  هکلب  ام ، یگدـنز  خـیرات  اهنت  هن  تسا ، تلادـع  محر و  دـقاف  هتـسب  شوگ  مشچ و  نوناق  نیمه  ناـهج ، نارمکح  ناـطلس 
تـشونرس نیا  لاـگنچ  رد  اـم  دوشیم و  ارجاـت  ساـک  مک و  ياهرذ  نودـب  ياهمانـشیامن  نوـچمه  و  دناهتـشون ، لوا  زا  اـیوگ  ار  تیرـشب 

! میرادن دوخ  زا  يرایتخا  نیرتمک 
هن میوریم ؟ اجنیا  زا  ارچ  میدمآ و  اج  نیا  هب  هچ  يارب  ام  هک  دهدب ) باوج  تسین  یـسک  دسرپب ، مه  رگا  و   ) دسرپب تسین  یکی  اًلـصا  * 

کی هتـشادن ، یفده  رک  روک و  تعیبط  هک  تسا  مولعم  هن ، یلو  دش ، دهاوخ  تروشم  نامنتفر  رد  هن  هدش و  تروشم  ام  اب  نامندـمآ  رد 
نایاپ  ار  نآ  هدرک و  عورش  ینعم  یب  يزاب 
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62 ص :
 ... راب رگید  دهدیم و 

نیا زا  هک  بارطضا  تشحو و  دنکن  رکف  دش ، هتفگ  الاب  رد  هک  نینچ  نیا  یفسلف » رکفت   » رظن زا  دشاب و  تسیلایرتام  یـسک  تسین  نکمم 
رتمک بلاطم  نیا  هرابرد  دننک  یعـس  بتکم  نیا  نارادفرط  تسا  نکمم  هتبلا  تسا ، كرد  لباق  اًلماک  دـهدیم  تسد  ناسنا  هب  رکفت  عون 

، دوشن ادیپ  اهنآ  يارب  يراکفا  نینچ  لاجم  اًلـصا  هک  دنزاسیم  مرگرـس  نوگانوگ  لئاسو  یگدـنز و  مرگرـس  ار  دوخ  نانچ  و  دنـشیدنیب ،
دراو اهنآ  رب  ار  دوخ  نیگنـس  تابرـض  راکفا  نیا  نیگمهـس  جاوما  دـنبایب  ندرک  رکف  يارب  یهاتوک  تصرف  هک  نیا  درجم  هب  ًاملـسم  یلو 

. دنزاسیم
***

مود  رکف  زرط 
لقع  هدیرفآ  دراد  مان  ناهج »  » هک ییابیز  حرط  نیا  * 
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63 ص :
همـشچرس نوچ  گرزب  أدبم  نآ  دنکیم . يربهر  فده  نامه  ریـسم  رد  هراومه  هدرک و  داجیا  یـصخشم  فده  اب  ار  نآ  هک  تسا  یلک 

، تسا هدروآ  دـیدپ  لماکت »  » یلاع فدـه  يارب  ار  ام  هک  تسوا  مه  و  درادـن ، ام  هب  يزاین  هنوگچیه  ًاـعبط  تساهتردـق ، اـهیتسه و  همه 
. دوب دهاوخ  نابرهم  ام  اب  تیاهنیب  تاصخشم  نیا  اب  یئدبم  نانچ  ًاملسم 

يارب ار  ام  وا  يرآ  تسا ؟ هتخاسن  شیوخ  بهاوم  عاونا  قرغ  ار  ام  هدراذـگن و  ام  راـیتخا  رد  نتـسیز  رتهب  يارب  یناوارف  تاـناکما  وا  رگم 
. تسا هداد  ام  هب  زین  ار  نآ  تاناکما  هدیرفآ و  لماکت »  » و یگدنز » »

هدش و هدراذگ  رایتخا  رد  هک  تسا  یعیـسو  تاناکما  شنیرفآ و  نیناوق  هب  ام  ییانـشآ  مدع  رثا  رب  میوشیم  ییاه  یتحاران  راتفرگ  ام  رگا 
. تساهنآ نتسبن  راک  هب  رثا  رب  ای 

يرثا نیرتکچوک  اههلزلز  هک  میزاسب  ییاه  هناخ  نانچ  میناوتیم  میراد  هک  یتاناکما  زا  هدافتـسا  تعیبط و  نیناوق  هب  ییانـشآ  اب  ام  اًـلثم 
مینک  یگدنز  نانچ  اهوراد  ینامرد  صاوخ  یتسیزهب و  ناکما  تشادهب و  لوصا  زا  هدافتسا  اب  دراذگن و  نآ  يور 
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64 ص :
! تسام دوخ  زا  ناوتان  بویعم و  صقان و  دارفا  اهتبیصم و  اهیناریو و  نیا  سپ  دشاب ، هتشادن  دوجو  یبویعم  ناوتان و  صقاندرف و  هک 
نایم زا  اهیتلادـع  یب  نیا  همه  طلغ  متـسیس  نیا  رییغت  اب  و  تساـم ، یعاـمتجا  طـلغ  ياهيدـنب  میـسقت  لولعم  همه  زین  اهیتلادـع  یب  نیا 

. دننک هدافتسا  یگدنز  بهاوم  زا  دنناوتیم  همه  دوریم و 
ای حیحـص  هشقن  هدارا  يدازآ  نتـشاد  اب  هک  میئام  نیا  میتسین ، يربج  تاکرح  هب  روبجم  نیـشام  ياههرهم  چـیپ و  اهخرچ و  لـثم  اـم  رخآ 

. میئامنیم هدافتسا » ءوس   » ای هدافتسا » نسح   » بهاوم همه  نآ  زا  مینکیم و  میسرت  شیوخ  یگدنز  يارب  یطلغ 
ریـسفت رگید  موهفم  هب  دیاب  دشاب  رگا  تسا و  طلغ  زین  ینعم  نیا  هب  خیرات » ربج   » تسین و تسرد  ًادـبا  ینیـشام  يانعم  نآ  هب  تشونرـس » »

. ددرگ
ترفن  هملک  ياج  هب  دوشیمن ، عطق  زگره  گرم  اب  ام  دوجو  یلماکت  هلسلس  تسا و  هتسویپ  تیدبا »  » هب فرط  ود  زا  ام  دوجو 
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65 ص :
هب تبسن  تسا  ناهج  نیا  نوچمه  ناهج  نیا  هب  تبـسن  هک  یناهج  میرب  راک  هب  ار  رتعیـسو » ناهج  کی  هب  لاقتنا   » هلمج دیاب  گرم  زیگنا 

. داد میهاوخن  تسد  زا  ار  زیچ  چیه  گرم  اب  ام  بیترت  نیا  هب  و  ردام » محر   » ملاع
ماظن زا  يرتناشخرد  هرهچ  میورب ، شیپ  شناد  ملع و  رد  هچره  هک  مینادیم  ار  نیا  یلو  میرادـن ، یهاگآ  یتسه  رارـسا  همه  زا  ام  ًاملـسم 
تـسد هریچ  حارط  نآ  هک  درادـن  لیلد  باسح ، نیا  يور  ددرگیم و  مسجم  اـم  ناگدـید  ربارب  رد  نآ  ياـهتفارظ  اـهییابیز و  یتسه و 

. دهد ماجنا  ام  هرابرد  یتلادع  یب  یمظن و  یب  نیرتمک 
جوا لابکبـس  هدـنرپ  نیا  رگا  دـشاب . یغرم  راقنم  رد  هک  تسا  یبآ  هرطق  ناس  هب  میراد  یگدـنز  نیمز  يور  هک  رـشب  دارفا  ام  یتسه  مامت 
أدـبم هب  تمدـخ  يارب  ام  نیا  ربانب  دـنکیم ؟ قرف  هچ  سونایقا  نآ  يارب  دزادـنیب  ینایاپ  یب  سونایقا  يور  ار  کـچوک  هرطق  نیا  دریگب و 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  نامدوخ  تداعس »  » يارب ار  ام  وا  هکلب  میاهدشن  هدیرفآ  یتسه  گرزب 
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***
هب ار  ثحب  نیا  تساد  دودرم  کیمادک  حیحـص و  یفـسلف  تالالدتـسا  رظن  زا  رکفت  زرط  ود  نیا  زا  کیمادک  هک  میرادن  نیا  هب  راک  اًلعف 

. میراذگیماو هدنیآ 
دـنک و نیمأـت  ار  اـم  یعقاو » شمارآ   » دـناوتیم یفـسلف ) تالالدتـسا  زا  رظن  عطق   ) رکفت زرط  ود  نیا  زا  کیمادـک  تسا  نیا  روـظنم  اًـلعف 

؟ درب ورف  ییاهنت  ساسحا  سأی و  ترفن و  نظ و  ءوس  ینیبدب و  زا  یملاع  رد  ار  ام  کیمادک 
. تسا نشور  لاؤس  نیا  خساپ 

لقاال ای  میناـمب و  تواـفت  یب  دراد  رثا  اـم  تشونرـسرد  هزادـنا  نیا  اـت  هک  بتکم  ود  نیا  زا  یکی  باـختنا  رد  میناوتیم  لاـح  نیا  اـب  اـیآ 
؟ میهدن رارق  قیقد  یسررب  دروم  یتسه  ناهج  هرابرد  ار  رکفت  زرط  ود  نیازا  کی  ره  نارادفرط  تالالدتسا 

***
: میهدیم نایاپ  فورعم  حارج  کشزپ و  فلدآ  تسنرا  زا  یبلاج  راتفگ  اب  ار  ثحب  نیا 
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67 ص :
اب ار  وا  حور  یحارج و  یبط و  لئاسو  ندرب  راک  هب  اب  ار  رامیب  مسج  دـیاب  سپ  نیا  زا  هک  ماهدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  ناوارف » تایبرجت  اب  نم  »

یملع یناـبم  يور  ود » ره   » راـگدرورپ هب  نم  ناـمیا  یحارج و  اـهوراد و  هب  نم  داـمتعا  اریز  منک ، ناـمرد  ادـخ  هب  ناـمیا  يورین  تیوقت 
 ... تسا هدش  راوتسا 

یناور لـماع  هب  ناکـشزپ  هجوـت  نآ  هدـش و  یکـشزپ  ناـهج  رد  ياردـیب  یعوـن  شیادـیپ  اـب  فداـصم  نوـنکا  نم  جاتنتـسا  هبرجت و  نیا 
. تساهیرامیب

، دنراد یناور  مهم  لماع  کی  دننکیم  هعجارم  ناکشزپ  هب  اکیرمآ  مهم  ياهرهش  رد  هک  ینارامیبدصرد  داتشه  هک  هدش  تباث  زورما  اًلثم 
هدیقع هب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنهدیمن ! ناشن  يرامیب  صیخـشت  يارب  ینامـسج  رهاظت  هنوگچیه  دصرد  داشه  نیا  فصن  دودـح  رد  و 

 .... دنضیرم ًاعقاو  هکلب  دنتسین ، یلایخ  يرامیب  دوشیمن  هدید  يوضع  يرامیب  ناشندب  رد  دنرامیب و  هک  دارفا  نیا  ناکشزپ 
بارطضا  سرت ، تشذگ ، وفع و  نتشادن  يزوت ، هنیک  هانگ ، زا  دنترابع  اهنآ  يرامیب  للع  نیرتمهم  یناور  ناکشزپ  رظن  هب 
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68 ص :
. یگدرسفا دیدرت و  کش و  هدارا ، میمصت و  مدع  تیمورحم ، تسکش و 

هب نامیا   » هلئسم دنرادن  نامیا  ادخ  هب  ناشدوخ  نوچ  اهيرامیب  نیا  لماوع  يوج  تسج و  ماگنه  یناور  ناکشزپ  زا  یضعب  هناتخبدب  یلو 
(1). دنرادیم رود  رظن  زا  ار  ادخ »

هفحص 238 و 239. ادخ - دوجو  تابثا  - 1
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دولآ درد  یلاخوت و  ياهیگدنز  - 7

؟ دیاهتشاد نونکات  یتشذگرس  نینچ  دننام  مه  امش  ایآ 
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شندید رگید  يارس  زیچ  همه  هک  یلاح  رد  تسا ، نآکیدزن  زا  شیب  شیامن  رود  ندید و  زا  شیب  شندینـش  يدام  ناهج  نیا  زیچ  همه 

. دشابیم نآ  يامنرود  زا  رتتمظع  اب  رتهوکشرپ و  شکیدزن  ندینش و  زا  شیب 
( مالسلا هیلع  یلع  )

! دنروانش چیه  رد  ینعی  ءالخ ، نآ  رد  متا  زیچان  يازجا  تارذ و  هک  تسا  یکانلوه  ءالخ  متا  ره  لد  رد  دنیوگیم 
ياهاضف نیا  مامت  هک  میهد  رارق  راشف  تحت  ناـنچ  ار  دوخ  ندـب  میناوتب  رگا  هک  دـهدیم  ناـنیمطا  سانـش  متا  دنمـشناد  ویلوژ » روسفرپ  »

لکیه  دوش  هدیچرب  نآ  ياهمتا  نایم  زا  یلاخ 
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ناـمه 72 لـثم  راـبغ  هرذ  کـی  نیا  نزو  هتبلا  و  تسا ! تیؤر  لـباق  نیب  هرذ  اـب  تمحز  هب  هک  دـیآیم  رد  راـبغ  هرذ  کـی  تروص  هب  اـم 

. تسا مرگولیک 
« یمتا سرپ   » حالطـصا هب  نآ  نورد  رد  ار  یکاخ  هرک  نیا  دـشاب و  نیمز  هرک  یگرزب  هب  یتمظع  اـب  سرپ  هاگتـسد  رگا  باـسح  نیا  هب  و 

همه هرخالاب  ینیمز و  يور  ینیمزریز و  عبانم  نداعم و  زبسرـس و  ياهغاب  دابآ و  عرازم  اهجنگ و  اهخاک و  روانهپ  یـضارا  نیا  مامت  مینک ،
. تسا لکشم  شندرک  رواب  هک  دیآیم  رد  یکچوک  هرک  تروص  هب  نیمز ، هرک 

هب اما  تسا  هولج  رپ  هوکـش و  اب  یلیخ  رود  زا  دـنراد ، ار  متا »  » لاح نیمه  دراد  یگتـسویپ  هداـم  ناـهج  هب  هک  ییاـهزیچ  همه  هکنیا  لـثم 
فدـه يوس  هب  هک  ام  ياهماگ  ساکعنا  کشخ  يادـص  زج  شیاهتنا  یب  نالاد  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  یلاـخ  وت  ناـنچ  یکیدزن  ماـگنه 

. دوشیمن هدینش  يزیچ  دوریم  شیپ  یمولعمان  هدوهیب و 
مدـع زا  دوخ ، يدام  ياهفدـه  اهقوشعم و  هب  لین  ماگنه  هب  هک  ایند  ناگرزب  همه  نیا  راـتفگ  میناوتیمن  زاـب  میـشاب  نیبدـب  ردـق  ره  اـم 

دناهدوشگ تیاکش  هلگ و  هب  نابز  یتخبشوخ ، ساسحا 
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72 ص :
. مینک لمح  يراکایر  عونکی  رب 

. میاهدومزآ ار  نآ  زین  دراوم  زا  ياهراپ  رد  هک  صوصخ  هب  میوشن ؟ ادص  مه  اهنآ  اب  میراذگب  رس  تشپ  ار  لحارم  نامه  زین  ام  هک  اجک  زا 
. میونشب ریزو »  » کی نابز  زا  اًلثم  ار  یلاخ ، وت  لاح  نیع  رد  زیگنالد و  ابیز و  ياهامن  رود  نیا  زا  ییاه  هنومن  دییایب  نونکا 

***
هدـنرب هب  تهابـش  یب  هاگـشناد  روکنک  رد  ندـش  لوبق  اضاقت  هضرع و  لداعت  ندروخ  مه  هب  رثا  رب  هک  یطیحم  رد  دـینکیم  قیدـصت  »... 

زیچ چـیه  یطیحم  نینچ  رد  تسین  ندرب ، لوپ  دوخ  هداوناخ  دوخ و  نزو  مه  ییامزآ و  تخب  گرزب  زیاوج  لقاال  ای  لـبون ، هزیاـج  ندـش 
هرهلد و تـشم  کـی  ناـیم  رد  اـههمانزور - رد  زور  کـی  هـک  دـشابیمن  نـیا  زا  رتشخب  تذـل  هدـنام  روـکنک  تـشپ  ناوـج  کـی  يارب 

! تسا هدش  زوریپ  هاگشناد  هب  دورو  تاناحتما  رد  هک  دنادب  دنیبب و  ناگدش  لوبق  سیل  رد  ار  دوخ  مان  بارطضا -
خر  یشخب  تّرسم  هثداح  نینچ  رگا  مدرکیم  رکف  نم 
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73 ص :
دنخبل نم  يورب  زیچ  همه  دیـشخرد ، دهاوخ  یگدنز  نامـسآ  رد  نم  تداعـس  هراتـس  تشاد ، مهاوخن  یگدنز  رد  یمغ  چیه  رگید  دـهد 

. مرادن رسک  مک و  زیچ  چیه  دنزیم و 
. تفای ناوتیمن  نآ  يارب  یمان  یتخبشوخ »  » زج هک  یگنر  دراد  يرگید  گنر  هاگشناد  نامسآ  مدرکیم  رکف 

زاغآ هزات  هکلب  تسانشآ ، نآ  اب  ممشچ  هک  دراد  ار  یگنر  نامه  شنامـسآ  مدید  بجعت  لامک  اب  مدراذگ  مدق  هاگـشناد  هب  هک  نیمه  اما 
! ردپ رهق  مه  دراد و  داتسا  روج  مه  تساسرف  تقاط  ياهرسدرد  تالکشم و 

هوک دننام  همه  نوگانوگ ، ياهتیمورحم  یسنج و  هزیرغ  نایغط  یلام ، نکش  رمک  تالکشم  یـشزومآ ، لئاسو  داتـسا و  دوبمک  لکـشم 
طیحم زا  مرذـگب و  هندرگ  نیا  زا  تسروا  هلق  نانامرهق  دـننام  يزور  رگا  مدرکیم  رکف  درکیم ، ییامندوخ  نم  ربارب  رد  يروبعلا  بعص 

هب اهنت »  » هک یکردـم »  » نامه لاصو  هب  موش و  دازآ  دراـشفیم  ارم  مسج  حور و  لوا  بش  رد  ربق  ياـهراوید  دـننام  هک  یجنررپ  گـنت و 
ینعم  مامت  هب  یتخبشوخ  تداعس و  رگید  مسرب ، ماهداد  جرخ  هب  يراکادف  ششوک و  همه  نیا  نآ  رطاخ 
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74 ص :
! تفوک دهاوخ  مکحم  ارم  هناخ  برد  هملک  یعقاو 

هیـشاح رد  نونکات  نم  اریز  تشاد ، دـهاوخ  يرگید  گنر  نامـسآ  یتسار  هعفد  نیا  تسین ، روکنک  تشپ  نارود  تالایخ  لثم  رگید  نیا 
- دننکیم هاگن  تورث ، هدـنعلب  ياههاگتـسد  هب  هک  ياهدـید  نامه  اب  ریقحت ، هدـید  اب  نم  هب  تبـسن  همه  لیلد  نیمه  هب  ماهدوب و  یگدـنز 
، هتسشن رمث  هب  هک  متسه  یلاهن  ممرتحم ، همه  مشچ  رد  يدیلوت » تردقرپ  روتوم   » کی دننام  لیصحت  زا  تغارف  زا  سپ  اما  دنتسیرگنیم ،

«! تسا مدقم  ریخ  ممدق  مهن  مدق  اج  ره  »
دـشاب هک  مه  ماقم  تیعقوم و  نیمه  رطاخ  هب  تسا  دنلب  وس  ره  زا  سدنهم ... ! بانج  و  رتکد ... ! ياقآ  يادص  منک  دورو  یـسلجم  ره  رد 

. مرخیم ناج  هب  شون  نوچ  ار  لیصحت  نارود  تامحز  ياهشین  مامت 
***

یـضرق لوپ  اب  بش  ره  دشیمن  دنب  يراک  هب  متـسد  مدزیم  يرد  ره  هب  راک !» يایوج  راکیب و  مدوب  یناوج  ، » هزات مدش ، لیـصحتلا  قراف 
زیچ ره  زا  لبق  مدیرخیم و  ار  همانزور  دوب  هک 
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75 ص :
. مدروآیمن تسد  هب  بسانم  يراک  مدرکیم  ششوک  هچ  ره  اما  متشگیم ، مادختسا  ياهیهگآ  لابند  هب 

هدرک و داب  وا  ياهالاک  اما  هدومن ، هیهت  ییاهبنارگ  ياهالاک  دوخ  ناج  تمیق  هب  هک  مدرکیم  ساسحا  راد  هیامرـس  کی  نوچمه  ار  دوخ 
؟ دننیبب ار  تمیقرپ  يالاک  همه  نیا  دنرادن  مشچ  مدرم  هکنیا  لثم  یتسار  متفگیم  دوخ  اب  تسین ، راک  رد  يرادیرخ 

هداز و ردارب  ردام ، ردپ و  الاح  تشادن ، عقوت  نم  زا  یسک  مه  میتشاد و  یمرگرس  شزرو و  مه  هاگـشناد ، نارود  هب  تمحر  دص  مه  زاب 
! مرادن طاسب  رد  هآ  هک  مه  نم  دنراد  عقوت  سدنهم  بانج  رتکد و  ياقآ  زا  همه  یمامح  رذگرس و  بساک 

هک ماهنهک  شفک  سکاو  سابل و  يوطا  يارب  یتح  موشیم  هناوید  مراد  دروخیم  ارم  نورد  زا  هداتفا و  مناج  هب  ياهنایروم  دننام  يراکیب 
. منک ضرق  نآ  نیا و  زا  دیاب  مرادهگن  قارب  متروص  دننام  ار  نآ  مشوکیم 

هعجارم لبق  زور  ود  شاک  يا  دـیوگیم  يرگید  هدـش ، لیمکت  ام  رداـک  یگزاـت  اـقآ  دـیوگیم  یکی  نیا  منزیم ، رـس  ياهسـسؤم  ره  هب 
يرگید  میتشاد ، زاین  امش  دننام  یسک  هب  دیدوب  هدرک 
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76 ص :
ًافطل دوشیم  هدوزفا  نآ  رامـش  یب  تارادا  رب  ياهزات  هرادا  دیع  بش  ات  هک  تسا  عیاش  هناخ  ترازو  نالف  ياهرودیرک  رد  دهدیم  خـساپ 

. دنک تباصا  امش  مان  هب  دوشب و  یشک  هعرق  دیاش  دینک ، تبث  راظتنا  تسیل  رد  ار  دوخ  مان  دیورب 
؟ دوشیم ادیپ  عامتجا  رد  رتهراچیب  نم  زا  ایآ  متفگیم  دوخ  اب  مدوبن  تحاران  ردقنیا  هاگ  چیه  مدنارذگیم ، ار  یکاندرد  ياهزور 

دنتوبات و همه  وهایهرپ  ياهنیـشام  نیا  دنربق و  ياههناخ  همه  رهـش  ياههناخ  ایوگ  دربب ؟ هانپ  دـیاب  اجک  هب  نم  دـننام  دـنموربآ  رفن  کی 
ندرک هیراع  اب  هدـمآ و  هوتـس  هب  ناتـسربق  نیا  توکـس  زا  هک  دنتـسه  یکرحتم  ياهتلکـسا  دـنلولیم  اهنابایخ  اههچوک و  رد  هک  یمدرم 

. ياهفطاع هن  تساهنآ  لد  رد  یمحر  هن  دناهدمآ  رد  تکرح  هب  نیطایش  حاورا 
هن يراک  هن  درذگیم  مرمع  زا  لاس  دودح 30  هدمآرد ، مغ  گنر  هب  زیچ  همه  دنرابیم  نامـسآ  زا  هودنا  مغ و  زا  یظیلغ  رتسکاخ  ایوگ 

! كانتشحو مهبم و  همه  هدنیآ  هدوب و  تمحز  همه  هتشذگ  یهار ، هب  ور  یگدنز  هن  يدنزرف و  نز و  هن  ياهناخ 
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77 ص :
. دزاسیمن تحاران  ارم  هتشذگ  ياهجنر  ندروآ  دای  هب  دهدیم  جنر  ارم  مهبم  هدنیآ  رکف  هک  ردق  نآ 

دنزیم لد  رب  تسخن  منهج  نازوس  شتآ  نوچمه  اهنآ ، ربارب  رد  ندروآ  دورف  رس  هک  يدارفا  هب  ندرب  هانپ  نآ و  نیا و  هیـصوت  اب  هرخالاب 
رایتخا خزود  نارگد  ياج  دشاب  تشهب  رد  ار  اهنآ   » رگا هک  یناسک  زا  ندرک  انمت  دنکیم و  تیارـس  نوریب  هب  دریگیم و  هلعـش  سپـس  و 

«. دننک
دنداد و رارق  مرایتخا  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ساسح  ياهتسپ  دایز  راکتشپ  یتاذ و  دادعتسا  يور  دش و  دنب  یلغش  هب  متسد  هرخالاب 
، مدیجنگیمن تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  دندرپس  نم  هب  شیاه  تیلؤسم  تالیکشت و  همه  اب  ار  مهم  هناخترازو  کی  مدش و  ریزو  رمالارخآ 

لایخ باوخ و  همه  نآ  تسین  وگتفگ  ياج  شیپ  تاعفد  اب  هعفد  نیا  توافت  دراد  يرگید  گنر  نامـسآ  یتسار  هعفد  نیا  مدرکیم  رکف 
. تقیقح نتم  تیعقاو و  نیع  یکی  نیا  دوب و 

مرب  رود و  ابیز  دنزرف  دنچ  ماهتفای و  تاجن  هیارک  لیبموتا  رش  زا  ماهتفرگ و  ییابیز  يالیو  یگزات  هچرگ  تشذگ ...  یتدم 
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78 ص :
؟ هدیاف هچ  یلو  هدش  مرگ  اًلماک  میاپ  تسد و  مراد و  لیاسو  هنوگ  همه  و  ماهدروآ ، تسد  هب  یهجوت  لباق  تورث  دناهتفرگ و  ار 

شارخ شوگ  دتمم و  ياهگنز  مرادن ، تحارتسا  اًلـصا  دوب ، هدـش  دـیپس  شرتشیب  فصن  ابیرقت  مدرکیم  هاگن  میاهوم  هب  هنیآ  رد  زورما 
. دراذگیمن تحار  ارم  ياهظحل  هناخ ، ترازو  نفلت 

ياهثداح کلمم  زا  ياهشوگ  ره  دـنکیم ، رادـیب  باذـع  هجنکـش و  ایند  کی  اب  باوخ  زا  ارم  مهم  ياهراک  يارب  بش  همین  یهاـگ  یتح 
 ... الاو مزیخاپ  هب  نآ  زا  یشان  لکشم  لح  يارب  ًاروف  دیاب  نم  هک  تسام  هناخترازو  رد  نآ  رس  کی  دتفیب  قافتا 

هدش حیرشت  داسجا  ياهناوختـسا  دننام  هک  ار  یمهرد  غولـش و  ياههدنورپ  هوبنا  منکیم  شرافـس  تمدخـشیپ  هب  موشیم  هتـسخ  یهاگ 
دارفا همه  يور  هب  ارم  راک  قاتا  برد  درادرب و  ممـشچ  ولج  زا  دـنهدیم  شحف  ناسنا  هب  ینابز  یب  نابز  اب  هک  يرد  هب  رد  ماـنمگ و  دارفا 

. ددنبب دناهتسشن  راظتنا  قاتا  رد  اهتعاس  دناهتفرگ و  تقو  لبق  ياههتفه  زا  هک  ینادرگرس 
نادند  تینابصع  اب  اهنآ  راذگب  ماهدش ، هتسخ  منک ؟ هچ 
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79 ص :
هدرک شومارف  ار  زیچ  همه  هدیـسر و  ییاون  هب  هزات  هک  دوخ  قباس  تسود  هب  نم ، قاتا  رد  هب  ناشنامـشچ  هاگن  اب  و  دـنهد ، راشف  مه  يور 

. دننک تواضق  دنهاوخیم  روط  ره  اهنآ  مدالوپ ؟ نهآ و  زا  نم  رگم  رخآ  دنیوگ ، ازسان  شحف و 
یپ رد  یپ  یگتـسخ  فیفخت  لایخ  هب  هک  ییاهراگیـس  دود  طسو  رد  دریگیم ، ارف  ار  قاتا  ياضف  رذـگدوز  یتوکـس  توکـس ، ياهظحل 

 ... مروآیم دای  هب  ار  هتشذگ  تارطاخ  موشیم و  هریخ  منکیم  دود 
***

. نآ زا  شیپ  رتزیگنالد  نارود  هاگشناد و  نیریش  نارود  متسنادن ، ار  نآ  ردق  متشاد و  یشوخ  ياهزور  هچ  هآ 
! ... شمارآ شمارآ  متشاد  زیچ  کی  یلو  متشادن  زیچ  چیه  رگا 

مادک دنیوگیم  تسار  ناشمادـک  دـنادیمن  ناسنا  یتسار  هک  ناعجارم  همه  نیا  هن  دـندوب و  هتخیر  مرود  جمـس  عقوترپ  دارفا  همه  نیا  هن 
؟ غورد

لایخ  هکنیا  لثم  دناهدیرخ ، ار  مدآ  هکنیا  لثم  مدرم  نیا 
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80 ص :
یعقوت شهاوخ و  ره  ربارب  رد  مشاب و  اهنآ  رکون  رمع  رخآ  ات  دـیاب  میدوب  سالکمه  ای  انـشآ و  قیفر و  تسود و  زور  کی  رگا  دـننکیم 

! مشچب میوگب 
هک تسا  نیا  لثم  منکیم  مرادـن  ار  اهنآ  هعلاطم  هلـصوح  زگره  هک  روطق  ياههدـنورپ  نیا  زا  یکی  ياپ  هک  ییاـضما  ره  دـننادیمن  اـهنیا 

یتسار پچ و  طخ  ود  نیمه  هب  يرگید  دایز  دارفا  نم و  تشونرـس  رخآ  دوریم ، ورف  نم  بلق  رد  دوشیم و  يرجنخ  نوچمه  ملق  كون 
. تسا هتسب  تساضما  شمان  هک 

رد ادص  هب  نفلت  ًابترم  بیترت  نیمه  هب  منک و  تاقالم  وا  اب  ًامتح  دیاب  دراد و  يرورـض  راک  تسا  یعدـم  دـنکیم  هعجارم  نم  هب  سکره 
ًادبا هک  یسک  هکنیا  لثم  هدمآ  شیپ  يرورض  یلیخ  ثداوح  دننکیم ، رادیب  باوخ  زا  ارم  بش  همین  دنراد ، يرورـض  راک  همه  دیآیم و 

هک هناخ  رد  زا  اهزور  یلیخ  دننکن  دود  یشتآ  مرس  تشپ  ناعقوتم  نانمشد و  هک  مرکف  رد  بش  همه  متسه ، نم  دوخ  درادن  يرورض  راک 
. مرادن تشگزاب  دیما  میآیم  نوریب 

نویسیمک  زور  همه  مدوخ ، ياههچب  یتح  ناتسود و  اب  دونش  تفگ و  هن  حیرفت ، هن  تحارتسا و  يارب  ياهمانرب  هن 

دولآ درد  یلاخوت و  ياهیگدنز  - 7www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :
! رام رهز  زور  همه  رانیمس ، زور  همه  تسا و 

اب دـیاب  دـننامهیم و  دـنیآیم  ام  طیحم  هب  يداصتقا ، پیکا  نالف  ادرف  سپ  یـسایس ، تئیه  نالف  ادرف  یماظن ، هبتر  یلاع  تئیه  نالف  زورما 
. مباتشب اهنآ  لابقتسا  هب  دهدیم ، تسد  نم  هب  عوهت  ماهدرک  رارکت  ار  نآ  سب  زا  هک  یکشخ  تافیرشت  یمسر و  سابل 

! ماهدمآ هوتس  هب  ماهدش ، هتسخ  یتسار 
. دهدیم جنر  ارم  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  دزوسیم ، ماهدعم  رس  دنکیم  درد  مبلق 

؟ مروخب لوسپک  صرق و  ردـقچ  هدـنامن ، میارب  یباـصعا  دادیم ، مه  دـنق  يراـمیب  لاـمتحا  هتفر ، ـالاب  منوخ  هروا »  » تفگیم رتکد  زورما 
. تسا هدننک  هتسخ  دایز و  راک  زا  اهنیا  مامت  دنیوگیم  هناخوراد ، کی  لثم  تسا  وراد  زا  رپ  زیم  کی  نم  تحارتسا  رتسب  رانک 

. منکیم ساسحا  رتشیب  ار  نآ  ندوب  یلاخ  وت  موریم  رتولج  هچ  ره  تسا  یلاخ  وت  ردقچ  یگدنز  نیا  یتسار 
دشمگ  يارب  یکانتشحو  وکیرات  نالاد  رد  راگنا 
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82 ص :
! چیه رگید  مونشیم و  یلاخ  ياضف  نیا  رد  ار  دوخ  ياهاپ  کشخ  يادص  اهنت  موریم و  شیپ  یمولعمان 

 ... مدشیمن دلوتم  اًلصا  شاک  هن ، متشگیم ...  رب  بقع  هب  شاک 
. تسامعم کی  مه  نیا  مدمآ ، ناهج  نیا  هب  ارچ  اًلصا  تسا ...  ياهناقمحا  راک  هچ  یگدنز  نیا  یتسار 

***
مولعم نیارباـنب  تسین . نآ  رد  چـیه  تسه و  نآ  رد  زیچ  همه  دراد ، يزیگنا  لد  ياـمنرود  اـهنت  هک  يداـم  یگدـنز  کـی  هنومن  دوـب  نیا 

رارق فده  يدام  بهاوم  مینک و  وجتـسج  ماقم ، بآ و  نان و  هدام و  ناهج  زارتالاب  یطیحم  رد  دـیاب  ار  یعقاو  ینعم  هب  یگدـنز  دوشیم 
. رتیلاع یگدنز  کی  يارب  هلیسو  ناونع  هب  میهاوخب  ار  اهنآ  هکلب  دریگن 
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83 ص :

یتسه ناهج  رد  ام  تیعقوم  - 8

هـشقن نیا  يور  هک  ار  ياهطقن  و  دوخ ؛ یتسه  فیک »  » و مک »  » هب هک  دـهدیمن  ناکما  اـم  هب  ـالومعم  هرم  زور  یگدـنز  رد  اـم  ندوب  قرغ 
. میشیدنیب میاهدرک  لاغشا  گرزب 
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84 ص :
. دوشیم متخ  مدع »  » هب وس  ود  زا  ام  دوجو 

یمک ای  لاس ، رثکادح 70  لاس و   50 لاس ،  30 لاس ، میسریم 20  مدع »  » هب دوز  یلیخ  مینزب  قرو  ار  دوخ  یگدنز  هتـشذگ  هچخیرات  رگا 
. میدوبن يزیچ  ًارهاظ  نآ  زا  شیپ  میراد و  هک  یئاهتوافت  اب  رتشیب ،

درک دهاوخن  زواجت  هزادنا  نیمه  زا  زاب  مینارب ، بقعب  دوخ ، لیلد  یب  ياهیرواب  شوخ  زاورپ و  دـنلب  ياهوزرآ  اب  یلیخ  رگا  مه  ار  هدـنیآ 
. وسکی زا  نیا  تسا . مدع  یکیرات  ًارهاظ )  ) نآ زا  دعب  و 

هشیدنا  ناگیار  وردنت و  بکرم  رب  رگا  رگید  يوس  زا  اما  و 
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85 ص :
ار ریـسم  نیا  ياـضف  ماـهبا  راـبغ  درگ و  هک  درذـگیمن  لاـس  رازه  دـنچ  زا  شیب  میدرگرب  بقعب  تیناـسنا  هلفاـق  ریـسم  رد  میوش و  راوس 

لثم دـنراذگیم  راـگدایب  دوخ  زا  يرثا  رتمک  دـنرذگیم و  دـنیآیم و  يداو  نیا  رد  تعرـسب  هک  مینیبیم  ار  یئاهحبـش  اـهنت  دـناشوپیم ،
! دننامب موتکم  خیرات »  » سرزاب هاگدید  زا  دنراد  یعس  هک  دننادیم  قاچاق » نارفاسم   » ار دوخ  هکنیا 

رد ایوگ  عقوم  نیا  رد  دشابن - شیب  ياهظحل  یتسه  ناهج  رمع  هب  تبـسن  دیاش  هک  یتدم  میدرگیم - رب  بقعب  لاس  اهنویلیم  تعرـسب  زاب 
رتولج مینکیمن  تأرج  تسا ، نایامن  یبوخب  مدع » تاملظ  يایرد   » ياههنارک میاهدراذـگ  ماگ  تیناسنا ) مدـع   ) مدـع كانتـشحو  نالاد 

میاهدوب و كاخ  دبال  میاهدوب  يزیچ  اًلبق  رگا  تسا و  چیه »  » نآ یعیبط  هجیتن  چیه »  » رد رفس  اریز  درادن . ياهدیاف  میورب  مه  رگا  میورب و 
ياهنیشام نیرتدنمورین  زا  دادمتسا  هبساحم و  اب  یتح  اریز  تسا ، رتهدیچیپ  رتلکشم و  رایسب  نیا  زا  هدنیآ  يوسب  رفس   (1). بوچ گنس و 

هیآ 1. رهد - هروس  اروکذم - ًائیش  نکی  مل  رهدلا  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له  - 1
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86 ص :
بکرم اریز  مینکب ، ار  رگید  لاس  دـص  عضو  ینیب  شیپ  میناوتب  لکـشم  هبرجت  اب  نادنمـشوه  ياهنیمخت  سدـحب و  ياـکتا  یکینورتکلا و 

. دتفایم راک  زا  دوز  دوریم و  شیپ  دنک  یلیخ  تمس  نیا  رد  هشیدنا  وردنت 
ياهربا طسو  رد  هدیشک و  نامسآ  هب  رس  نآ  ياههلق  وس  کی  زا  هک  میاهداتسیا  یهوک  هنماد  طسو  رد  تیناسنا  هعماج  ناوراک  ام و  ایوگ 

کـیرات و سپـس  قـیمع و  دـنکیم  راـک  مشچ  اـت  هک  ددرگیم  یهتنم  یقیمع  هرد  هب  رگید  يوـس  زا  تسا و  هتفر  ورف  یهایـس  کـیرات و 
. نآ زارد  رود و  هدنیآ  زا  هن  میراد و  ینشور  ربخ  دوخ  ریسم  زاغآ  زا  هن  تسا . یناملظ 

؟ میاهداهن ماگ  یگدنز  يداو  رد  هک  میتسه  یناسک  نیتسخن  رشب  لسن  همه  ام و  ایآ  یهگناو 
 ... يرآ میئوگب  میهدب و  لاؤس  نیا  هب  تبثم  باوج  هک  تسا  یطایتحا  یب  یهاوخ و  دوخ  تیاهن 

. میوشیم بوسحم  اهتنا  یب  ینالوط و  هلسلس  نیا  متخ  هطقن  میاهتفای و  هار  ناهج  نیا  هب  هک  میشابیم  یناسک  نیرخآ  ایآ 

یتسه ناهج  رد  ام  تیعقوم  - 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


87 ص :
. میهدب نآ  هب  تبثم  باوج  هک  دهاوخیم  تأرج  یلیخ  مهنیا 

دـناهدمآ و ناهج  نیا  هب  نآ  زا  رترب  ای  رـشب ، عون  نوچمه  ناـسنا - عون  اـهدرایلم  اـهنویلیم ، نارازه ، نونک  اـت  دـیاش  دـنادیم ؟ هچ  یـسک 
. دناهتفر

هتـشر زا  ياهقلح  اهنت  ام » عون   » دنراذگن و یگدنز  رد  ماگ  رگید  ناسنا  عون  اهنویلیم  دشابن و  نینچ  مه  هدنیآ  هک  دنادیم  هچ  یـسک  زاب  و 
. دشابن تسا  ادیپان  نآ  هنارک  ود  هک  يدننام  زیجنز 

ناهج میظع  سایقم  رد  دـیاش  هک  دـنکیم  هدـهاشم  شدـنمورین  حلـسم و  مشچ  اب  ناسنا  هک  ياهراتـس  اهدرایلیم  ناـیم  رد  رگید  فرط  زا 
تایح طیارش  ایآ  تسا ؟ هداد  شرورپ  یندمتم  هدنز و  تادوجوم  هک  تسام  نیمز  هرک  اهنت  ایآ  دشاب . ياهچروم  دید  هزادناب  طقف  یتسه 

؟ دناهدز ام  ینوکسم  کچوک  ریقح و  هرک  مانب  ار  شلاف  هعرق  ًارصحنم »  » و اهنت »  » یگدنز و 
رد هک  يرامـشیب  ناگراتـس  زا  نویلیم  اهدص  دشاب  هک  مه  تالامتحا  یـضایر  باسح  يور  دریذپب ، ار  لامتحا  نیا  دناوتیمن  یلقع  چـیه 

تایح و شبنج و  زکرم  دیاب  دراد  رارق  ام  دید  ورملق 
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88 ص :
، دـنراد يزیرنوخ  گنج و  شکمـشک و  ام  دـننام  مه  اهنآ  ایآ  دـننکیم ؟ یگدـنز  هنوگچ  رگید  تارک  نانکاس  یتسار   (1). دشاب یگدنز 
رد گـنج »  » ماـنب یتـغل  اًلـصا  هکنیا  اـی  دـنگنجیم و  نآ  رد  چـیه »  » رطاـخب لاـس  اـههد  هک  دـناهدرک  تسرد  یماـنتی » و   » دوخ يارب  اًـلثم 

یسک دنربیم ؟ رـسب  دنراد  يراکمه  یگدنز و  مه  اب  افـص  حلـص و  تیاهن  رد  هک  نت  کی  لولـس  اهدرایلیم  نوچمه  تسین و  ناشـسوماق 
. دنادیمن

اب رتمولیک  نیدنچ  تعسو  هب  ار  یمیظع  ياههناخباتک  میراذگیم و  يرـشب  شناد  ملع و  ارنآ  مان  هچنآ  مینیبیم  مینک  رکف  هک  بوخ  سپ 
عاعشب تهابش  یب  هک  تسا  یکچوک  نشور  هطقنب  طوبرم  ياهینتـسناد  ای  ام و  ياهینادان  حرـش  همه  تسا  هدیناشوپ  باتک  نویلیم  نیدنچ 

. تسین روانهپ  ینابایب  لد  رد  مه  نآ  کیرات  بش  کی  رد  بات  بش  مرک  کی 
عیسو  ياهشناد  مولع و  نیا  مامت  نتشون  هرابود  يارب 

هنهپ تسه و  مینکیم  روـصت  اـم  هچنآ  زا  رتعیـسو  یگدـنز  تاـیح و  هریاد  هک  دـنتفرتعم  تقیقح  نـیا  هـب  زین  زورما  یلعف  نادنمـشناد  - 1
. تسا هتفرگ  ارف  ار  اهنامسآ 
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89 ص :
یفاک رهوج  ای  بکرم  زا  یکچوک  هچضوح  ًالامتحا  تسا  هدش  هتشون  باتک  اهنویلیم  رد  گرزب و  دنمشناد  اهنویلیم  هلیـسو  هب  هک  یناسنا 

اهنامـسآ قامعا  نیرترود  رد  هچنآ  ناهج و  نیا  تادوجوم  همه  زا  يرادرب  تروص  یتسه و  همه  رارـسا  نتـشون  يارب  هکیلاـح  رد  تسا ،
یفاک مه  اـیند  ياهـسونایقا  ماـمت  تسا  نکمم  تشاد  دـهاوخ  اـی  هتـشاد  دوجو  اـهتنا  یب  هدـنیآ  ادـیپان و  هتـشذگ  رد  هچنآ  دراد و  دوجو 

میئوگن رگا  تسا . یلکـشم  راک  یفن »  » یطیارـش لاوحا و  نینچ  اـب  ناـهج و  نینچ  رد  هک  درک  دـیهاوخ  قیدـصت  لاـح  نیا  اـب   (1). دشابن
. تسا هناقمحا 

. میوش هاگآ  دوخ  ندوب  کچوک  زا  دیاب  رتحیحص  ای  درک و  یکچوک  عوضخ و  دیاب  تشادرب  ماگ  طایتحا  اب  دیاب 
، مینک رکف  رتشیب  میهن ، نوریب  یگدنز  نیا  زا  ماگ  میناوتیم  هچ  ره  میوشن  روصحم  دوخ  هنازور  دودحم  یگدنز  هلیپ  رد  دـیاب  نمـض  رد  و 

. میئامن هعلاطم  رتشیب 

.109 فهک - اددم - هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاملک  دفنت  نا  لبق  رحبلادفنل  یبر  تاملکل  ًادادم  رحبلا  ناک  ول  لق  - 1
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90 ص :
تـسا یئاهماگ  دادعت  هب  هتـسب  ام  راختفا  دشابیمن ، تسین ، شیب  یلذتبم  ررکم  رارکت  هک  هنازور  يداع و  یگدنز  نیا  همادا  رد  ام  راختفا 
زیچان مک و  دنچ  ره  دوخ ) تردـق  یئاناوت و  سایقمب  هتبلا   ) گرزب ياهامعم  نآ  لح  دودـحم و  راوید  راهچ  نیا  زا  نتفر  نوریب  يارب  هک 

. میرادیمرب دشاب 
، هدودحم نیا  زا  نوریب  ار  قیاقح  هلـسلس  کی  هک  دهدیم  یگدامآ  ام  هب  میرادن ، یهاگآ  نآ  زا  مینادیمن و  هچنآ  هرابرد  رکفت  زرط  نیا 

کی دوجو  سایقم  رد  اهامعم  لح  يوسب  تشونرـس و  يوسب  یهار  تسا ، هار  زاـغآ  اـجنیا  ینعی  میهد - رارق  یـسررب  دروم  يدـج  روطب 
. ناسنا
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91 ص :

میشیدنیب هچ  رد  مینک و  رکف  هنوگچ  - 9

. تسا ندرکرکف » دب   » دولوم هکلب  تسین  علاط  سناش و  لولعم  مدرم  ياهیراتفرگ  اهیتخیدب و 
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92 ص :
. تسا تدابع  نیرتگرزب  ندرک  رکف  هشیدنا و  * 

ع)  ) یلع نانمؤم  ریما 

؟ مینکیم رکف  ارچ  مینکیم  رکف  یهاگ 
لئاسم یگدنز ، لئاسم  رد  ندش  کیراب  ندرک و  رکف  نیمه  زا  میراد  یئالب  رـس و  درد  ره  هک  میاهدید ؟ يریخ  هچ  اهندرک  رکف  نیا  زا 

. تسا اهنیا  دننام  تشونرس و  هب  طوبرم  لئاسم  و  یتسه ،
؟ دننکیم رکف  دنتسه  لاح  رس  همهنیا  هک  اههناوید  رگم 

. تسا نیا  ناشهمزمز  دننادیم و  دوخ  محازم  ار  نالقاع  اهنآ  دنتردق  رپ  طاشن و  رپ  ردقنیا  دننکیمن  رکف  نوچ  اهنآ  اًلصا 
یلقاع !» درم  دوشن  ام  غامد  يومرگا  یگناوید  ملاع  تسا  یملاع  شوخ  »
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93 ص :
رمع هزور  راهچ  نیا  اهنآ  نوچمه  دنوش  اهنآ  غامد  يوم  هکنآ  نودب  دـننزب و  اهنآ  ملاع  هب  ار  دوخ  زین  اهلقاع  هک  رتهب  هچ  بیترت  نیا  هب  و 

. دننارذگب لایخ  رکف و  ره  زا  رود  و  هغدغد ، یب  ار 
یب نآ  هیاس  رد  همه  زا  رتدوز  تسا ! يراورپ  نادنفـسوگ  ملاع  رتهغدـغد ، یب  رتهب و  ناگناوید  يربخیب  ملاـع  زا  باـسح ، نیا  يور  یلو 

. دوب دنهاوخ  هدنرب  اهنآ  ًاملسم  دوش  هداد  بیترت  هنیمز  نیا  رد  ياهقباسم  رگا  دنوشیم و  هلچ  قاچ و  يربخ 
نادنفـسوگ ناوتان  کـچوک و  زغم  نآ  یتح  هک  دـناهدرک  هطاـحا  ار  اـم  هک  تسا  یئاـهراوید  نیا  بوچ و  گنـس و  رتربخ  یب  اـهنآ  زا  و 

. ددرگ ام  يدوسح  هیام  مینک و  وزرآ  ار  اهنآ  لاح  دیاب  سپ  دنرادن ، مه  ار  اهنآ  توافت  یب  ياهندرک  هاگن  يراورپ و 
رثأت یب  ناج و  یب  کشخ و  بوچ  هعطق  کی  ای  نادنفـسوگ  اب  ناگناوید  نوچمه  تسین  نیا  رد  اـم  راـختفا  تسین ، نینچ  زگره  هن ، یلو 

تسد  کی  دننام  هک  تسین  نیا  رد  ام  یتخبشوخ  میشاب ،
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94 ص :
ار یهاکناج  ياهدرد  یهاگ  ساسحا  نیا  هچ  رگا  میـشاب  هتـشاد  ساسحا  دـیاب  سکع  هب  مینکن ، ساسحا  ار  یجنر  درد و  هنوگچیه  جـلف 

. دنک لیمحت  امب  مه 
یماگ دز و  دهاوخ  اج  رد  هشیمه  دشاب  هتـشادن  هشیدنا  رکف و  مه  ناسنا  رگا  تسین  هتخاس  وا  زا  يراک  دشاب  هتـشادن  ساسحا  تسد  رگا 

. دنام دهاوخ  یتسپ  تراقح و  رد  هشیمه  دراذگ و  دهاوخن  شیپ  هب 
***

. تساهتیعقاو كرد  رکفت و  زا  لیلد  یب  رارف  دولوم  دوشیم  ناسنا  ریگنماد  هک  یئاهیتخبدب  مامت  ًالوصا 
. دزیر مهب  ار  یئایند  هک  تسا  یفاک  رکفت  دقاف  طلغ و  هبساحم  کی 

هنوگچ هک  دوشیم  فرـص  هار  نیا  رد  نیمز ، يور  مدرم  یناسنا  ياهورین  زا  ردـقنیمه  لداـعم  و  ناـهج ، ياـهتورث  زا  یمین  ًاـبیرقت  زورما 
؟ درب نیب  زا  ار  رشب  لسن  تسا  نکمم  رتدوز  رتهب و 

یناسنا  ياهورین  زا  یمین  اهنت  هن  زورما  يایند  رد 
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95 ص :
میظع و عیانص  نافشتکم  ناعرتخم و  و  یکیتسجل ، روما  یچ  تابساحم  یگنج و  سانشراک  نیسینکت و  و  زاس ، هحلسا  و  زابرس ، تروصب 
ار نانآ  يدوبان  گرم و  هداج  هک  دناهدرک  مادختسا  ار  اهنیا  دوخ  هبون  هب  رگید  مین  نآ  هکلب  دنتسه ، رگید  مین  رابرس » ، » رگناریو هدرتسگ 

درخب رهز »  » ار دوخ  دمآرد  ای  قوقح  زا  یمین  یسک  هک  دنامیم  نآ  هب  تسرد  نیا  و  دننکب ، دوخ  تسد  اب  ار  اهنآ  روگ  هک  دننک ، فاص 
! دزاس هدامآ  دنمورین و  یئاهن  هفیظو  ماجنا  يارب  ار  وا  هک  دهدب  دوخ  دالج »  » هب ای  و  دنک ، هریخذ  دوخ  هدرک  دوبان  يارب  و 

؟ تشاد ياهفایق  نینچ  ایند  زگره  داتفایم  راکب  اههشیدنا  رکف و  رگا  یتسار 
رگنایغط تاساسحا  لاگنچ  رد  ندـش  راتفرگ  اهیرکف و  یب  نیا  هکلب  دوشیمن ، یتیانج  لتق و  عوقو  ببـس  هشیدـنا  رکف و  هاگچیه  ًاملـسم 

دوـخ طـلغ  ياـهراک  زا  ًاـبلاغ  دوریم  ورف  رکف  رد  دریگیم و  مارآ  ناـسنا  هکیماـگنه  لـیلد  نیمهب  دـنیرفآیم  ثداوـح  همهنیا  هک  تسا 
. دوشیم نامیشپ 

هفیظو  نیرتيرورض  نیرتمهم و  هک  مینک  لوبق  دیاب  سپ 
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96 ص :
، یعامتجا ياهیرامیب  همه  ناـمرد  هار  طاـیح ، بآ  همـشچرس  یگدـنز ، طـیحم  شخب  ینـشور  رکف  تسا ، رکفت  یگدـنز  رد  یناـسنا  ره 
تدابع و نیرتگرزب  ناونعب  رکفت  یمالسا  عبانم  رد  لیلد  نیمه  هب  تساهیگدرب ، اهتراسا و  زا  ناسنا  هدننک  دازآ  و  تالکـشم ، همه  لالح 

. تسا هدش  یفرعم  شیاین  نیرتیلاع 
رکفت يارب  هلئسم  نیتسخن 

هار نیا  و  تسیچ ؟ ملاع  نیا  أدبم  هدش ؟ عورـش  اجک  زا  ام  یتسه  زاغآ  هک  تسا  نیا  مینک  رکف  نآ  يور  دـیاب  هک  يزیچ  نیتسخن  ًاملـسم 
؟ میاهدومیپ هنوگچ  ام  ار  زارد 

لح هب  يدایز  کمک  دـناوتیم  اـمعم  نیا  لـح  یتسه و  أدـبم  اـب  یئانـشآ  هکنیا  هچ  میرادـن ، هشیدـنا  رکف و  يارب  نیا  زا  لـبق  یعوضوم 
. دنک رگید  ياهامعم 

دیدـج یفـسلف  ياهبتکم  زا  ياهراپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  یلو  تخادـنا ، راکب  ار  هشیدـنا  يورین  دـیاب  بوخ  رایـسب  دـیئوگب  تسا  نکمم 
تسنآ  جیاتن  هب  هتسب  هدیدپ  ره  دوجو  هکلب  تلاصا  شزرا و  هک  دننکیم  هیصوت  امب  مسیتامگارپ  دننام  »
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97 ص :
ناسکی ام  هشیدنا  رکف و  يوزارت  رد  شمدع  دوجو و  ای  درادن و  دوجو  تفگ  دـیاب  اًلـصا  درادـن  ياهجیتن  ام  یگدـنز  رد  هک  يزیچ  ینعی 

. تسا
نوچمه یئاـهتلم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میراد ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  همادا  رظن  زا  یتسه  نیتـسخن  أدـبم  یئاسانـش  هب  یمازلا  هچ  اـم 

ياهدیچیپ هلئسم  نانچ  رد  هعلاطم  تمحز  زگره  و  دننکیم ، یگدنز  رتهب  مه  ام  زا  دیاش  دنتسه و  هدنز  هلئسم  نیا  لح  نودب  نیچ » تلم  »
؟ دنهدیمن دوخ  هب  مه  ار 

ار بلطم  ود  دنـشکب  رانک  گرزب  تقیقح  نیا  دروم  رد  هشیدـنا  رکف و  راب  ریز  زا  یتح  ار  دوخ  دـنهاوخیم  قطنم  نیا  اب  هک  یناسک  یلو 
: دناهدرک شومارف 

هـشیمه ام  رگید  ترابعب  و  دوش ، یمن  روصت  تیعقاو » كرد   » زا رتالاب  ياهجیتن  فلتخم  لئاسم  رد  هعلاـطم  شواـک و  يارب  هکنیا  تسخن 
تقد  ) دـنراد ام  یگدـنز  رد  هک  يرثا  رطاخب  طـقف  هن  میئوجیم  اـهنآ  تیعقاو  كرد  رطاـخب  ار  قیاـقح  میهاوخیم و  ملع  رطاـخب  ار  ملع 

تساهناسنا  يوزرآ  فده و  نیرخآ  یتسه  ناهج  تایعقاو  كرد  رشب و  هدشمگ  نیرتگرزب  ملع  دیئامرفب )
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98 ص :
ساسحا یبوخب  و  میتسه ، قیاقح  كرد  يارب  ناسنا  ریذپانیگتسخ  ياهششوک  اهـشالت و  دهاش  رـشب  یگدنز  خیرات  لوط  مامت  رد  اذل  و 

رطاخب هک  یئاهـشناد  مولع و  طابترا  لوئـسم  ار  دوخ  هکنیا  نودب  دناریم ، فدـه  نیا  يوسب  ار  ام  يدـنمورین  ینورد  هزیگنا  هک  مینکیم 
. مینادب هرمزور ، یگدنز  اب  مینکیم ، وجتسج  ار  نامسآ  نیمز و  اهنآ 

هب دوشیم  تسد  رود  ملاوع  شیادـیپ  یگنوـگچ  اهیباحـس و  اـهناشکهک و  رارـسا  هب  ندرب  یپ  يارب  هک  شـشوک  شـالت و  همه  نیا  رگم 
؟ دنراد ام  هنازور  یگدنز  رد  اهنآ  هک  تسا  يرثا  رطاخ 

هب یئاهکـشوم  لاـحم  ضرفب  رگا  یتح  دروخیمن ، مشچب  اـم  یگدـنز  رد  اـهنآ  يارب  یـسوسحم  رثا  هنوگچیه  یلعف  طئارـش  رد  هکنیا  اـب 
. تسین ریذپناکما  اهنآ  هب  ام  یسرتسد  زاب  دوش  هتخاس  رون  ریس  تعرس 

ار نادنمشناد  راکفا  زارد  نایلاس  هک  اهنآ  دننام  یتارشح  هنایروم و  هدننک  هریخ  ندمت  و  ناگچروم ، یگدنز  رارسا  هب  ندرب  یپ  هکنیا  ای  و 
. تسام يدام  یگدنز  رد  اهنآ  ریثأت  رطاخب  تسا  هدرک  بذج  دوخب 

میشیدنیب هچ  رد  مینک و  رکف  هنوگچ  - 9www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


99 ص :
( دـشاب هچ  ره   ) ار شنیرفآ  رارـسا  كرد  اهنآ  اریز  دـنوشیمن ؟ هتـسخ  دوخ  ياهـشالت  همهنیا  زا  سانـش  هرـشح  ای  یکلف  نادنمـشناد  ارچ 

. دننکیم راختفا  رورغ و  ساسحا  دوخ  لمع  زا  دننادیم و  اسرف  تقاط  تامحز  ربارب  رد  دوخ  شاداپ  نیرتگرزب 
هب طوبرم  هلئـسم  نیرتیـساسا  نیرتگرزب و  هرابرد  میناوتیم  ایآ  مینک  رکف  نینچ  یتسه  ناهج  زا  ياهداس  تاـعوضوم  هراـبرد  هک  یئاـج 

هعلاطم رکف و  زا  دـشاب ) هتـشادن  رثا  ام  تشونرـس  یگدـنز و  رد  هک  ًاضرف   ) شنیرفآ ملاع  نیتسخن  أدـبم  هرابرد  ینعی  ناهج  نیا  شیادـیپ 
.؟ میئامن يراددوخ 

، دراد ام  يونعم  يدام و  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  رد  یقیمع  رثا  هلئسم  نیا  هک  میاهتفرگ  ار  هجیتن  نیا  یبوخب  هتشذگ  ياهثحب  زا  ًایناث -
یلعف ینیشام  یگدنز  رد  هک  یئاهتسب  نب  تسکش  ینونک و  ياهیناماسبان  حالـصا  تسا ، طوبرم  نآ  هب  يدایز  دودح  ات  ام  تشونرـس  و 

. تسین رسیم  أدبم  نآ  هب  داقتعا  نودب  هدش . ادیپ 
یئدبم  نینچ  هب  ءاکتا  نودب  یگدنز  تالکشم  اب  هلباقم  يارب  يونعم  تردق  نتفای  زاب  ام و  ناج  حور و  شمارآ 
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100 ص :
. تسین نکمم 

ینیب نشور  امب  هتخیر  یصاخ  ماظن  اب  ار  شنیرفآ  یلصا  حرط  هک  تردق  ملع و  أدبم  کی  هب  داقتعا  زین  یملع  ياهـشهوژپ  اهـشواک و  رد 
یملع تافاشتکا  زا  يرایـسب  همـشچرس  دوخ  نیا  درادـیماو و  یتسه  تاـماظن  اههدـیدپ و  همه  رد  رتشیب  هچ  ره  رکفت  تقدـب و  دـهدیم و 

. دوب دهاوخ 
ار دوخ  رکف  تشاذگ و  رانک  ارنآ  دیاب  لیلد  نیمه  هب  درادن و  یسوسحم  رثا  ام  یگدنز  رد  هلئـسم  نیا  لح  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب 

؟ درکن هتسخ  نآ  رطاخب 
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101 ص :

تسین نکمم  یئاهنت  هب  سح  رب  هیکت  - 10

! دننکیم هارمگ  ار  ام  لقع  يربهر  نودب  ام - ساوح 
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102 ص :
رگید مهم  هناهب 

: هک تسا  نیا  دننکیم  رکذ  یتسه ، ملاع  نیتسخن  أدبم  هرابرد  رکف  هشیدنا و  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  يارب  یضعب  هک  يرگید  هناهب 
تسین و نکمم  هلئسم  نیا  لح  هنافسأتم  یلو  دنکیم  کمک  ام  تالکشم  زا  يرایـسب  لح  هب  هلئـسم  نیا  لح  هک  مینک  لوبق  تسا  نکمم 

: اریز میرادن  ادخ »  » دوجو یفن  ای  تابثا  يارب  یهار  رگید ، ترابع  هب 
تابثا لباق  تسین  هبرجت »  » لباق هک  يزیچ  دیآرد  هدهاشم »  » و شیامزآ »  » تحت هکنیا  رگم  دشاب  هتـشاد  یملع  شزرا  دناوتیمن  زیچ  چیه 

هار هلئـسم  نیا  هک  درک  فارتعا  دیاب  دشابیمن  هدهاشم  هبرجت و  لباق  ياهلیـسو  چیه  اب  أدبم  نآ  دوجو  یفن  ای  تابثا  هک  اجنآ  زا  تسین و 
رکف دیابن  درادن و  یملع  لح 
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103 ص :
! میزادنیب تمحزب  نآ  رطاخب  ار  دوخ 

: رگید ترابع  هب 
هریاد زا  هک  سوسفا  اما  تسا ، یـشزرا  رپ  بلاج و  رایـسب  ثحب  هچرگ  ناـهج » راگدـیرفآ   » و یتسه » یلاـع  نیتسخن  أدـبم   » هراـبرد ثحب 

. تسین نآ  تابثا  يوسب  یهار  اریز  درادن ، یملع  شزرا  زورما  تسا  نوریب  سح  هریاد  زا  هک  یئاهزیچ  تسا و  نوریب  ام  سح 
يداو نیا  رد  ار  دوـخ  هک  رتـهب  هچ  تـسا و  ینادرگرـس  هیاـم  لـقاال  دـشابن ، كاـنرطخ  رگا  سح  هریاد  زا  نوریب  رد  نداـهن  ماـگ  اـًلوصا 

. میزاسن نادرگرس 
ار ام  تسام و  ساوح  اب  یگدنز  رد  ام  راک  ورس  دنتشگ  زاب  نادرگرس  هار  همین  زا  دندراذگ و  مدق  يداو  نیا  رد  هک  یناسک  دندوب  رایـسب 

!. دشابن يراک  ورس  تسا  شیامزآ »  » و سح »  » و هدهاشم »  » ورملق زا  جراخ  هک  يدوجو  اب 
. دراد یناوارف  نارادفرط  هفسلف  ملاع  رد  زورما  هک  تسا  یبتکم  نّویسح »  » بتکم لیلد ، نیمهب  دیاش  و 

زا  ) یسیلگنا كال » ناژ   » دننام بتکم  نیا  نارادفرط 
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104 ص :
نرق هفـسالف  زا  ود  ره  هک  یلکرب ، ژرژ  مویه و  دیواد  دـننام  وا  ناوریپ  ددرگیم و  بوسحم  نّویـسح  هتـسدرس  هک  مهدـفه ) نرق  هفـسالف 
نیا زا  دنتـسین و  لئاق  یتلاصا  دشاب  هقطنم  نیا  زا  نوریب  هچنآ  يارب  دناهداد و  رارق  سح  ار  ناسنا  تامولعم  همه  ساسا  دنتـسه  مهدـجیه 

. دناهدیدن مه  يررض  راک 
جـضن متـسیب  نرق  لوا  همین  مهدزون و  نرق  مود  همین  رد  هک  تسا  یفـسلف  بتاکم  نیرتدـیدج  زا  یکی  هک  مسیتاـمگارپ »  » یفـسلف بتکم 
يرگید هرهچ  عقاو  رد  زین  تسا  هدش  میکحت  یئاکیرمآ  زمیج » مایلیو   » و یئوید » ناج   » نوچمه ینادنمشناد  هلیـسو  هب  نآ  ینایم  هتفرگ و 

. ددرگیم بوسحم  سح » تلاصا  بتکم   » نیمه زا 
میلعت و یئاکیرمآ و  میـسیتامگارپ »  » باتک فلؤم  زدـلیاچ »  » روسفورپ زا  يوریپ  هب  یفـسلف  بتکم  راـهچ  باـتک  هدنـسیون  رلتاـب »  » ياـقآ

اهنآ زا  یکی  هک  دسیونیم  نآ  يارب  ياهناگ  هد  تایصوصخ  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  اهتـسیتامگارپ »  » مشچ هچیرد  زا  ار  ناهج  تیبرت »
. تسا نینچ 

هبرجت  يارب  زج  یتیعقاو  ناهج  اهتسیتامگارپ  رظن  زا  »
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105 ص :
« دهدیم لیکشت  ار  راک  ساسا  ریغتم  لاح  نیع  رد  یتایح و  رما  کی  ناونع  هب  هبرجت  یبرجت ، یعیبط و  تسا  ياهفسلف  هفسلف  نیا  درادن ،

؟ درک وجتسج  راگدیرفآ  نوچمه  ار  یئدبم  تاسوسحم  ياروام  رد  ناوتیم  هنوگچ  قطنم  یفسلف و  دیدج  ياهشور  نیا  هب  هجوت  اب 
رظن قافتا  نآ  رد  ناگمه  هک  تسا  ساسحا  هدـهاشم و  هبرجت و  نآ  تسا و  هدـنزرا  نشور و  سایقم  کی  هب  یکتم  یـسح  لئاسم  ًالوصا 

. درادن هار  نآ  رد  یهابتشا  دنراد و 
هتفرگ ام  تسد  زا  لـطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  یـسایقم  هنوگ  ره  یعیبط  یـسح و  لـئاسم  يارواـم  رد  ماـگ  نداـهن  ارف  اـب  هک  یلاـح  رد 

ریاس مجح و  تحاسم و  هلیـسو ، رازبا و  هنوگ  ره  نودـب  یکیراـت و  رد  دـنهاوخب  هک  میناـمیم  یناسدـنهم  هب  لاـح  نیا  رد  اـم  دوشیم و 
. تسا نکمم  ریغ  نیا  دننک و  نییعت  ار  انب  کی  تاصخشم 

(. سح نارادفرط  بتکم  هصالخ  دوب  نیا   ) میبوکب راوید  هب  رس  دیابن  تسا و  هتسب  هار  نیا  هکنیا  نخس  هاتوک 
تقیقح  زا  رود  ردقچ  رکفت  زرط  نیا  مینادب  هکنیا  يارب 
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106 ص :
. میهد رارق  یسررب  دروم  ار  ریز  عوضوم  دنچ  ًاقیقد  تسا  مزال  تسا 

دننکیم تنایخ  ام  هب  یئاهنت  هب  ام  ساوح 

نینچ زگره  هک  دهدیم  ناشن  امب  تقد  یمک  یلو  دنتـسه  ام  تامولعم  نیرتنـشور  تاسوسحم  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  ءادتبا  رد  هچرگ 
. دش میهاوخ  هارمگ  ًاملسم  دشاب  تاسوسحم  اهنت  یملع  لئاسم  یتح  یفسلف و  لئاسم  رد  ام  هاگ  هیکت  رگا  تسین و 

نیمه يارب  اطخ  عون  اههد  دـناهدرک و  رکذ  هرـصاب ، ياطخ  یتح  ساوح ، ياهاطخ  هرابرد  یعیـسو  شخب  یـسانشناور  ياهباتک  ماـمت  رد 
. دناهدرمش ام  مشچ » »

نیرتـگرزب زا  تسا  تاـیعقاو  كرد  هار  نیرتنئمطم  مشچ »  » تسنیا شموهفم  مینکیمن و  لوبق  مینیبـن  دوخ  مشچ  اـب  اـت  میئوگیم  هکنیا 
. دوشیم بوسحم  ام  تاهابتشا 

. تسا نآ  كرد  تردق  مدع  ای  مشچ و  ياطخ  هب  طوبرم  درادن و  تیعقاو  هک  مینیبیم  مشچ  اب  ار  اهزیچ  رایسب  اریز 
، مینیبیم دوخ  مشچ  اب  شتآ  هریاد  کی  ام  دخرچب ) تعرسب  هک  یشتآ  هلعش  ره  ای   ) دنناخرچیم ار  نادرگ  شتآ  هکیماگنه  اًلثم 
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107 ص :
. دنزیم ام  هب  ام  مشچ  ار  لوگ »  » نیا درادن و  دوجو  جراخ  رد  ياهریاد  نینچ  میراد  نیقی  هک  یلاح  رد 

هک دـننکیم  مسجم  اـم  يارب  دوـخ  گـنراگنر  ياـهغارچ  هلیـسوب  ار  یئاـبیز  جاوـما  اهـشدرگ و  تاـکرح ، نوـئن » ياـهولبات   » زا يرایـسب 
. تسا نآ  زا  یشان  لایخ  هرصاب و  ياطخ  هدیئاز  همه  درادن و  تیعقاو  مادکچیه 

. تشادن دوجو  ابیز  ياهلوبات  نیا  زگره  دیدیم  تسرد  ار  زیچ  همه  ام  مشچ  رگا 
ياهملیف تشادن  اطخ  مشچ  رگا  اریز  تسا ، هرصاب  ياطخ  کی  زا  هدافتـسا  هب  طوبرم  همه  نآ  ياهملیف  بیجع  يوهایه  و  امنیـس »  » نیمه

مدرم زور  کی  رگا  دنک ، بلج  دوخ  هب  تسناوتیمن  ار  سکچیه  دوبن و  شیب  هدنکارپ  هناگادج و  ياهـسکع  تشم  کی  تروصب  امنیس 
. دش دهاوخ  هتخت  اهامنیس  مامت  رد  دننیبب  ار  اهملیف  هلصاف  دننک و  ادیپ  يرتلماک  انیب و  مشچ  ناهج 

رد بآ  يابیز  جاوما  رود  زا  دشاب ، هدیدن  رود  زا  ناتسبات  رد  اهنابایب  رد  ترفاسم  ماگنه  هب  ار  بارـس »  » هرظنم هک  دشابن  دیداش  سکچیه 
مه  يور  فرط ، ود  رد  ای  هداج ، طسو 
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108 ص :
رون و تسکـش  دوشیم  مولعم  دروخیمن ، مشچب  نازوس  کـشخ و  ناـبایب  زج  زیچ  چـیه  میـسریم  کـیدزن  هک  یماـگنه  اـما  دـنطلغیم ،

. دناهتخادنا تسد  ار  ام  هرصاب  ياطخ 
يرهام نارومأم  گـنچ  زا  هک  یـسوساج  نوچمه  اـهربا  يـالبال  زا  ار  هاـم  عیرـس  رارف  هرظنم  هراـپ » هراـپ  ربا  باـتهم و  بش   » رد اـم ، همه 

نیا میرادنپیم ، كرحتم  ار  هام  نکاس و  ارنآ  ام  دنرذگرد و  هک  دنتـسه  اهربا  نیا  تسین و  يرارف  هام  هک  یلاح  رد  میاهدـید ، دزیرگیم 
. تسام هرصاب  ياهاطخ  زا  رگید  یکی 

. مینکیم رتکیدزن  ار  هار  زاب 
هک یلاح  رد  دشابیم  نشور  هداعلا  قوف  هکنیا  زا  هیانک  میاهدرک ، سمل  ار  تقیقح  نالف  ای  تسا و  سوملم »  » بلطم نالف  دنیوگیم  همه 

؟» تساه یچ  ناخاچ   » نآ زا  هسمال  سح  نیمه 
یموس درـس و  رایـسب  یمود  دـنزن ) همدـص  ار  امـش  تسد  هکیروطب  اما   ) مرگ رایـسب  یکی  دـینک ، هیهت  بآ  فرظ  هس  امـش  هن ، دـیئوگیم 

، دیرب ورف  میالم »  » فرظ رد  ار  ود  ره  دعب  دـیراد ، هگن  یمک  درـس »  » بآ رد  ار  یمود  و  غاد »  » بآ رد  ار  دوخ  تسد  کی  سپـس  میالم ،
رد داضتم  ساسحا  ود  دید ، دیهاوخ  یبیجع  بلطم 
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109 ص :
اب رگا  تسا و  مرگ  یلیخ  بآ  نیا  دیوگیم  یمود  تسا و  درـس  یلیخ  موس  بآ  نیا  دیوگیم  امـش  تسد  کی  دینکیم ، ادیپ  دحاو  نآ 

هجرد اب  تسین  شیب  بآ  کی  هکیلاح  رد  تفرگ ، دـیهاوخ  ار  بیجع  هجیتن  نیمه  دـیهد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  مه  تسدـکی  زا  تشگنا  ود 
. نیعم ترارح 

رگید لاثم 
گیر کی  يور  تروص  نیمهب  ار  تشگنا  ود  نیا  دـینادگرب و  دراد  مان  هراشا  تشگنا  هک  مود » تشگنا   » يور ار  دوخ  طسو » تشگنا  »

کی یبوخ  هب  دریگ  رارق  امـش  تشگنا  رـس  ود  نایم  کچوک  گیر  هکیروطب  دیهد  تکرح  دیاهتفرگ  رگید  تسد  فک  رد  هک  کچوک 
. رگید لاثم  اهدص  دنکیم و  هرباخم  امش  لقع  هب  هسمال  ار   1 بیجع 2 - لومرف  دینکیم و  ساسحا  گیر  ود  ار  گیر 

؟ درک هیکت  یئاهتب  سح  يور  ناوتیم  عضو  نیا  اب  ایآ 
؟ دوشن هارمگ  دنامب و  رانکرب  نوصم و  ساوح  تاهابتشا  زا  دناوتیم  یمدآ  یلقع ، ینهذ و  تاکاردا  ینایم  رد  اپ  نودب  ایآ 

اهدص الاب و  دراوم  رد  ام  سح  میئوگیم  ام  هکنیا  ًاملسم 
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110 ص :
یلقع تواضق  نیا  تقیقح  رد  دریگیم و  همشچرس  سح  ياروام  زا  هک  تسا  یلقع  تواضق  کی  تسا  هدش  هابتشا  بکترم  رگید  دروم 

. ام ساوح  حالصا  يارب  تسا  ياهلیسو  سایقم و 
. میاهتفگن فازگب  ینخس  دنرادن  یشزرا  ینهذ  نیناوق  يربهر  نودب  یسح  نیناوق  میئوگب  رگا  سپ 

تسیتامگارپ  یسح و  هفسلف  بلاج  فارتعا 

دنرادن ینیب  عقاو  يرظن و  شزرا  تاسوسحم  هک  دنفرتعم  دـناهداد  رارق  سح  ار  راک  ناینب  ساسا و  هک  یـسح  هفـسالف  یتح  هکنیا  بلاج 
، درک هـیهت  لـیبموتا  تخاـس ، یتـشک  درک ، داـمتعا  سح  هـب  دـیاب  یگدـنز  روـما  رد  ینعی  تـسا  یلمع » شزرا   » اـهنآ شزرا  اـهنت  هـکلب 

نـشور ام  رب  تسه  هکنانچ  ار  تایعقاو  قیاقح و  دناوتیمن  یئاهنت  هب  یـسح  تاکاردا  نیا  زا  کیچیه  یلو  تخادـنا و ...  هار  يزرواشک 
، دوشیم بوسحم  نویـسح  هتـسدرس  هک  یـسیگنا  كال  ناژ  بانج  نامه  اًلثم  دـشاب . دامتعا  لباق  يرظن  لوصا  تفرعم و  رظن  زا  دزاـس و 

تاسوسحم  شزرا  یفن  هرابرد  تسا  ریخا  نورق  یلقع  هفسالف  هتسد  رس  هک  ار  تراکد  هدیقع 
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111 ص :
: دیوگیم هتفریذپ و 

یملع رظن  زا  و  دشابیمن ، ینادجو  تامولعمب  نیقی  دننام  مه  اهنآ  هب  نیقی  هتبلا  تسین و  لوقعم  نادنچ  ندش  سوسحم  تادوجوم  رکنم  »
نیقی اًلمع )  ) تاسوسحم تقیقح  هب  دیاب  هنازور  یگدنز  روما  رد  یلو  دروآ ، رامشب  اهرادنپ  اهنامگ و  هرمز  رد  ار  اهنآ  ناوتیم  یفسلف  و 

«. تشاد
« سح  » ار ملع »  » ءدـبم هکنیا  اـب  هداـهن و  رتـالاب  مه  نیا  زا  ار  اـپ  مویه »  » و یلکرب » ژرژ   » دـننام كـال  ناژ  ناوریپ  زا  یـضعب  هکنیا  رتبیجع 

!. دننکیم راکنا  ار  ام  تاسوسحم  یجراخ  دوجو  یتح  دنتسین و  لئاق  یسح  تاکاردا  يارب  يرابتعا  شزرا و  هنوگچیه  دناهدرمش 
هرابرد تواضق  دنهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  ام  یگدـنز  رد  ًاصوصخم  نآ  یجراخ  تارثا  هچیرد  زا  ار  زیچ  همه  هکنیا  اب  اهتـسیتامگارپ 

رجات نافوسلیف   » ار اهنآ  دیاب  رظن  نیا  زا  دنرادنپیم و  اهناسنا  یگدنز  رد  نآ  ریثأت  هب  هتـسب  ار  ینهذ  یـسح و  تیعقاو  کی  مدـع  دوجو و 
یسررب  هعلاطم و  لباق  یعیبط  ياروام  لئاسم  هک  دنراد  فارتعا  یعقاو » فوسلیف  هن   » دناوخ هشیپ »
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112 ص :
. دنتسه

: دیوگیم ادخ »  » هرابرد تسا  مسیتامگارپ »  » داینب ون  بتکم  نارازگناینب  زا  هک  زمیج » مایلیو   » اًلثم
دوش ظفح  ًامئاد  دیاب  هک  ار  یلآ  هدیا  مظن  کی  هکنیا  ظاحل  زا  یلو  تسین ، نشور  حضاو و  یـضایر ، تاروصت  دننام  وا ، روصت  هکنیا  اب  »

یئاهن قلطم و  ار  ینادـجو  لزلزت  دـننک و  یقلت  یئزج  یتقوم و  ار  كاندرد  روما  دارفا  هک  دوشیم  ببـس  وا  هب  داـقتعا  دزاـسیم و  حرطم 
ناوتیم نیاربانب  دـهدیم  رارق  شمارآ  نوکـس و  لاح  رد  ار  درف  یناور  ظاحل  زا  دراد ، ناـسنا  یگدـنز  رد  یملع  شزرا  دـنیامنن ، ضرف 

(1)« دومن هیجوت  ار  ادخ  دوجو 
***

رایتخا رد  يداوم  لئاسو و  رازبا و  دـناوتیم  اهنت  ددرگ  ام  ربهر  دـناوتیمن  یئاهنتب  سح  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  اـهثحب  نیا  عومجم  زا 
هدننک هارمگ  یهاگ  هکلب  دنکیمن  لح  ار  یلکـشم  اهنت  هن  دریگن  رارق  نهذ  لقع و  قیقد  يربهر  تحت  رگا  هک  دـهد  رارق  ام  نهذ  رکف و 

. تسه زین 

هحفص 346. يرادمتعیرش ، یلع  رتکد  فیلأت  هفسلف ، - 1
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113 ص :

سح ياروام  ناهج  هب  رفس  يارب  همانرذگ  - 11

دنکیمن لح  ار  یلکشم  یئاهنت  هب  سح 
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114 ص :
اهرازبا اـههبرقع و  اـب  ار  نآ  لاـثما  و  هلــصوح » تـقد ، هدارا ، راکتــشپ ،  » دـننام ناـسنا  یحور  تافــص  یتـح  زورما  دــینکن  بـجعت  رگا 
یلکشم چیه  يرکف  ياهسایقم  لقع و  يربهر  نودب  سح »  » لاح نیا  اب  اما  هتفرگ  دوخب  یـسح  تروص  زیچ  همه  دننکیم و  يریگهزادنا 

. دنکیمن لح  ار 
. تسا هتخیر  ورف  نورد  زا  سح » تلاصا   » بتکم تقیقح  رد 

. درک دنهاوخن  لح  ار  یتسه  گرزب  ياهامعم  هاگچیه  دننکیم  هیکت  ساوح  يور  دوخ  تاعلاطم  رد  اهنت  هک  اهنآ  و 
. مینک هفاضا  دیاب  نونکا 

دوجوم اهنت  ار  شدوخ  ًاملـسم  دنک ، ادیپ  یفاک  روعـش  لقع و  ًاضرف  دشاب و  هدرک  دشر  ردام  مکـش  رد  هک  دننامیم  ینینج »  » هب دارفا  نیا 
زا هک  ياهشقن  رد  درادنپیم و  یتسه  ناهج  هدنز 
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115 ص :
درادنپیم و دوخ  پچ  تسار و  فرط  ار  ملاع  برغ  قرش و  اپ و  نیئاپ  ار  بونج  شرـس و  يالاب  ارنآ  لامـش  دنکیم  میـسرت  یتسه  ملاع 

! دنکیم روصت  دوخ  بلق »  » ار ملاع  زکرم 
!. دنادیم نآ  زکرم  ار  دوخ  یمشیربا و  ياهرات  تشم  کی  زا  یبیکرت  ار  یتسه  ناهج  دوخ  هلیپ  نورد  هک  دننامیم  یمشیربا  مرک  هب  ای  و 

، یلک روطب  تاسوسحم  دوجو  راکنا  يوسب  ار  هفـسالف  زا  یعمج  هک  تسا  دایز  يردـقب  ام  ساوح  تاهابتـشا  تیدودـحم و  هکنیا  بلاج 
باوخ کی  رد  هک  يرظانم  اهتروص و  دننامه  مینیبیم  دوخ  ساوح  اب  يرادیب  رد  هچنآ  تسا  نکمم  دناهدرک  رکف  دوخ  شیپ  هدیناشک و 

. دشاب تقیقح  یب  یلاخ و  وت  یلایخ و  مینکیم  هدهاشم  كانلوه  يایؤر  ای  نیریش 
اههدیا زا  یبیکرت  ار  یتسه  ناهج  دنتسین و  مک  دیدج  میدق و  هفـسالف  نایم  رد  نآ  نارادفرط  هک  تسا  مسیلآ » هدیا   » بتکم نامه  نیا  و 

. دنرادنپیم تاروصت  و 
زا ياهراپ  کحضم  ًانایحا  تسردان و  ياهیفاب  هفسلف  حالطصا  هب  لصاح و  یب  تارجاشم  اهیزادرپ و  لایخ  هک  تسا  تسرد 
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116 ص :
نامه هب  راکنا  نیا  یلو  تسا  هدرک  قیوشت  داد  رارق  سح  يارواـم  هچ  ره  راـکنا  هب  ار  سح  تلاـصا  بتکم  نارادـفرط  نیـشیپ ، هفـسالف 
روطب یـسح  تادوجوم  راـکنا   » ینعی لوقعماـن  ياهجیتـن  ساوح  تاهابتـشا  زا  مه  اـهنآ  مسیلآ ، هدـیا  بتکم  هک  تسا  یقطنم  ریغ  هزادـنا 

. دنیوپ یم  اطخ  هار  هتسد  ود  ره  دناهتفرگ و  یلک »
تسا  هعسوت  رد  ًامئاد  یسح  ناهج 

تباث و تقیقح  هب  هراشا  یسح  تادوجوم  سح و  میئوگیم  یتقو  ًالوصا  هک  میهد  رارق  یـسررب  دروم  زین  ار  بلطم  نیا  تسین  دب  نونکا 
لاح رد  ًامئاد  یـسح  تاعلاطم  لئاسو  رازبا و  هعـسوت  تفرـشیپاب و  هک  تسا  هدـش  هتفهن  هملک  نیا  رد  یتیعقاو  هکلب  مینکیمن ، یـصخشم 

. تسا شرتسگ  رییغت و 
میدرکیم و هدهاشم  بش  نامسآ  رـسارس  رد  دوخ  مشچ  اب  هک  دوب  ياهراتـس  رازه  دنچ  نیمه  هب  دودحم  ام  تاسوسحم  ناهج  زور  کی 

. تفریم رامشب  نآ  دحاو  نیرتکچوک  ًالامتحا  مه  رابغ  قلعم  تارذ 
هزاجا  امب  یملع  ياهشواک  لئاسو  رازبا و  زورما  یلو 
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117 ص :
ایآ مینک  هدـهاشم  قلعم » رابغ  هرز  کی   » نامه لد  رد  ار  کچوک  دـحاو  اهنویلیم  نامـسآ و  نامه  رد  هراتـس  نویلیم  نارازه  هک  دـهدیم 

؟ تسا یکی  زورید  سوسحم  ناهج  اب  زورما  سوسحم  ناهج 
تخرد نویلیم  اهدص  اب  روانهپ  یلگنج  قامعا  رد  هک  درک  سایق  ناوتیم  کچوک » یئالط  روبنز  کی   » لاحب ار  ام  زورما  هتـشذگ و  عضو 

هدرک هطاحا  ار  وا  هک  دـنیبیم  ار  گرب  رپ  هخاش  دـنچ  اهنت  دوخ  فیعـض  مشچ  اب  یتسه  ناهج  زا  هتـسشن و  یتخرد  هخاش  يور  دـنمونت ،
یکنیع هناورپ  نیا  رگا  تسا ، وا  فارطا  هخاش  دنچ  نامه  گرزب  دـحاو  تخرد و  کچوک  گرب  کی  وا  رظن  رد  کچوک  دـحاو  تسا ،
نارازه کچوک  گرب  کی  لد  رد  رگید  يوس  زا  دـنک و  اشامت  ار  عیـسو  لگنج  رـسارس  وس  کی  زا  نآ  اب  هک  دزاـسب  نیبهرذ  نیبرود و 

. درامشب ار  هدنز  هتخای 
؟ تسا ناسکی  لاح  ود  رد  هناورپ  نیا  یتسه  ناهج  ایآ 

هک دراذـگب  یناهج  هب  ماگ  ناـسنا  راـب  ره  هک  دوشن  رارکت  رگید - ياـهراب  اـب  رگید - راـب  شهج  نیا  نیع  زین  هدـنیآ  رد  مینادیم  هچ  اـم 
!؟ دشاب زورید  زورما و  هلصاف  نامه  ینونک  سوسحم  ناهج  اب  شاهلصاف 
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118 ص :
؟ میراد لامتحا  نیا  یفن  رب  یلیلد  چیه  ایآ 

؟ تسین قطنم  زا  رود  هنانیب و  هتوک  یلمع  میتسه - نآ  رد  هک  سایقم  نیمه  رد  مه  نآ  تاسوسحم - رب  هیکت  لاح  نیا  اب 
***

سح  يربهر  رد  لقع  شقن 

يداـم لـئاسو  رازبا  هلـسلس  کـی  اـب  ار  ناـسنا  تاـیحور  تافـص و  نآ  رد  هک  یـسانشناور  ناوـنعب  میراد  یئاههاگـشیامزآ  زورما  میتـفگ 
تعرس هلیسو  هب  هک  لیبموتا  ریس  تعرس  دننامه  ار  همه  تقد و ...  لاقتنا ، تعرـس  هلـصوح ، راکتـشپ ، تجامـس ، دننکیم ، يریگهزادنا 

! دننکیم يریگهزادنا  جَّرَدُم  تاحفص  نامه  اههبرقع و  اب  دوشیم  لرتنک  جنس 
ناوتب هک  تسین  نوخ  راشف  لثم  ناسنا  تایحور  هک  دیآ  بیجع  نخس  نیا  دناهدیدن  ار  یئاههاگشیامزآ  نینچ  هک  اهنآ  يارب  تسا  نکمم 

. داد ناشن  ارنآ  هبرقع  اب 
رفنکی هلصوح  راکتـشپ و  نازیم  دوب  انب  اًلثم  ماهدید . زهجم  هاگـشیامزآ  کی  رد  ار  اههنحـص  نیا  کیدزن  زا  رگید  يرایـسب  دننام  نم  یلو 

کی  زا  بکرم  دوب  یهاگتسد  دوش  يریگهزادنا 
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119 ص :
فرط ود  رد  ًابترم  ار  دوخ  ياهتسدو  هتفرگ  تسدب  ار  نآ  تسیابیم  شیامزآ  دروم  صخش  کبـس ) یلیخ  هن  نیگنـس و  نادنچ  هن   ) هنزو
دشیم هتسب  صخـش  نیا  تسد  چم  هب  یـصوصخم  راون  کی  یفرط  زا  دهد و  لیکـشت  یقفا  طخ  دوخ  ياههناش  اب  ات  درب  الاب  فاص  ندب 

. تشاد لاصتا  یکیرتکلا  يوزاب  کیب  میس  کی  اب  هک 
هن ای  هدرب  الاب  باصن  رادقمب  ایآ  هکنیا  تسد و  ندرب  الاب  نازیم  ًانمض  داتفایم  ياهرمن  هاگتسد  نآ  رد  دربیم  الابار  شتـسد  وا  هک  راب  ره 

. دوب سکعنم  اًلماک  هاگتسد  نآ  رد  زین 
. دشیم هداد  بترم  اهتسد  تکرح  روتسد  وا  هب  تسا  هتفرگ  رارق  یشیامزآ  هچ  دروم  دنیوگب  وا  هب  هکنیا  نودب  هتبلا 

هک هعفد  هس  ود  دـنوشیم ، هتـسخ  دوز  یلیخ  لصاح ، یب  ًارهاظ  تخاونکی و  راک  نیا  زا  راکتـشپ  دـقاف  هلـصوح و  مک  دارفا  تسا  یعیبط 
یعیبط یگلـصوح  یب  هداد ، ناشن  صوصخم  هحفـص  يور  ار  بلاطم  مامت  اههبرقع  ًاروف  دـیآیمن ، الاب  باـصن  دـح  هب  ناشتـسد  درذـگب 

دزادنایم هرمن  دربیم و  نیئاپ  الاب و  مزال  دح  هب  ار  تسد  ًابترم  هلـصوح  رپ  راک و  رپ  مدآ  کی  سکعب  اما  دنزاسیم ، سکعنم  ار  صخش 
تخاونکی  ياهراک  درد  هب  درف  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اًلثم  ود 
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120 ص :
. دروخیم دهاوخیم  دایز  هلصوح  هک  هدننک  هتسخ  و 

ددعتم و ياهراک  يارب  یگدامآ  يرصب . یعمـس و  تالاقتنا  تعرـس  تقد ، يریگهزادنا  يارب  يرگید  ددعتم  ياهرازبا  بیترت  نیمه  هب  و 
. دناهدرک تسرد  اهنیا  دننام  ای  راکب  هقالع  قشع و  نازیم  دحاو و  نآ  رد  فلتخم 

نازیم هک  دیایب  يزور  يداش  هتفرگ و  دوخب  یسح  هبنج  زیچ  همه  ام  رصع  رد  یتسار  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ  لئاسو  نیا  هدهاشم  اب  نم 
ار اوه  ترارح  جنـسامرگ  هک  یتقد  نامه  هب  ار  نآ  نیا و  يزوت  هنیک  ودـسح  ربکت و  رادـقم  زیچ و  نـالف  اـی  صخـش  نـالف  زا  ار  اـم  رفنت 

. دنریگب هزادنا  دنکیم  يریگهزادنا 
نیا دـهدیم ، ناشن  صوصخم  هحفـص  يور  هبرقع  اب  ار  ناسنا  نخـس  غورد  تسار و  هک  میاهدینـش  ًاـبلاغ  دـیاش  ار  جنـس  غورد  هاگتـسد 

یبصع تالاقتنا  رد  غورد  تسار و  ریثأت  ارنآ  ساسا  تسین و  يزومرم  هدیچیپ و  یئوداج  هاگتـسد  دوشیم  رکف  هچنآ  فالخ  رب  هاگتـسد 
. دهدیم لیکشت  بلق  نابرض  نازیم  نوخ و  راشف  شدرگ و  رد  سپس  و 

هک  تسین  راکنا  لباق  تیعقاو  کی  اهنیا  همه  اب  یلو 
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121 ص :
يریگیلک میمعت ، دیرجت ، حالصا ،  » درک هلصالخ  ناوتیم  زیچ  دنچ  رد  ار  يربهر  نیا  تسین ، هتخاس  سح  زا  يراک  لقع  يربهر  نودب 

مه دـننکیم و  هابتـشا  اهدـص  ام  ساوح  میتفگ  هک  روطنامه  حالـصا »  » دروم رد  دـیئامرف : هجوت  کی  ره  حرـشب  نونکا  يزاـس » نوناـق  و 
ياطخ هتفرگار و  سح  چم  یسک  هچ  دینکیم  رکف  امش  میراد  ساوح  ياهاطخ  هرابرد  یحروشم  ثحب  یسانشناور  بتک  همه  رد  نونکا 

؟ تسا هتخاس  المرب  ار  وا 
دـحاو و نآ  رد  نیدـض  عامتجا  دـیوگیم  قطنم  لقع و  اًلثم  دـنکیم  ثداوح  هسیاقم  زا  وا  هک  تسا  یجاتنتـسا  لقع و  لرتنک  نامه  نیا 
رد ًاقباس  رگا  ام  تسار  تسد  سپ  درـس »  » مه دـشاب و  مرگ »  » مه دوشیمن  نیعم  هظحل  رد  بآ  کی  نیارباـنب  تسا ، لاـحم  دـحاو  لـحم 

تسا و درـس  بآ  دـیوگیم  اـم  هب  تسار  تسد  رگا  میدرب  ورف  مرگ  همین  بآ  رد  ار  ود  ره  درـس و  بآ  رد  پچ  تسد  هدوب و  مرگ  بآ 
سح ندرگب  اطخ  نیا  دـشاب و  هتـشاد  داضتم  لاح  ود  تسا  لاـحم  دـحاو  بآ  دـنیوگیم ، غورد  تسا  مرگ  دـیوگیم  اـم  هب  پچ  تسد 

نوناق  کی  کمک  هب  هک  تساجنیا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هتفرگ و  رارق  یلبق  ياهبآ  ریثأت  تحت  هک  تسام  هسمال 
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122 ص :
. ددرگیم نشور  ساوح  ياهاطخ  حالصا  رد  نهذ  لقع و  مهم  شقن  اجنیا  زا  دتفایم و  بآ  يور  هسمال  سح  هتپ »  » یلقع ملسم 

: تسا رتنشور  لقع  شقن  يزاس » نوناق  میمعت و  دیرجت و   » دروم رد 
رد راـب  نیتسخن  يارب  ارنآ  یماـگنه  ناـسنا  هک  تسا  هثداـح  کـی  نیا  دنکـشیم ، ارنآ  دوشیم و  باـترپ  اـم  قاـطا  رد  هشیـش  هب  ینیگنس 

، صخشم هظحل  نآ  ای  ناکم ، نآ  ای  گنس ، نآ  هشیش ، نآ  دیاش  دنک ، كرد  نآ  زا  یساسا  یلک و  نوناق  چیه  دناوتیمن  دنیبیم  یگدنز 
. تسا هتشاد  هشیش ) نتسکش   ) هدیدپ نیا  رد  یتلاخد 

كرد لوا  دـننام  مه  ارنآ  اـم  سح  دنکـشیم ، مـه  نآ  دروـخیم  يرگید  هشیـش  هـب  يرگید  گنـس  رگید  ناـمز  ناـکم و  رد  رگید  راـب 
سح رظن  زا  یلو  مینیبیم ، مشچ  اب  دشاپیم  نیمز  يور  هک  ارنآ  زیر  تاعطق  شوگ و  اب  ار  هشیـش  ندش  درخ  صوصخم  يادص  دنکیم ،

. تسا هثداح  ود  هکلب  تسین  نوناق  مادکچیه 
اهنآ زا  حالطـصا  هـب  دـنیچیم و  مـه  راـنک  ار  رگید ) هباـشم  هثداـح  دـنچ  و   ) هثداـح ود  نـیا  دـنکیم  راـکب  عورـش  لـقع  هـک  تساـجنیا 

یناکم  ینامز و  فلتخم  دویق  تسخن  دنکیم ، يریگروتکاف 
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123 ص :
نیا ماجنا  زا  سپ  دهدیم و  میمعت »  » رگید دراوم  هب  ار  هثداح  نیا  دیرجت »  » اب دـنکیم و  فذـح  ار  گنـس و ...  هزادـنا  هشیـش و  سنج  و 

«. دنکشیم ار  هشیش  گنس   » دیوگیم دزاسیم و  یلک  نوناق  کی  تاعلاطم 
نوناق نیا  رد  هداد ، ماجنا  یـسح  ثداوح  يور  نهذ  هک  تسا  یفلتخم  ياهراک  اهیریگ و  هجیتن  لوصحم  هک  تسا  یلقع  نوناق  کی  نیا 

سک ره  نآ  هانپ  رد  دوشیم و  هدیناشک  هدیدن  زگره  ناسنا  هک  يدایز  دراوم  هب  هک  دراد  یعیسو  رایسب  ینعم  نتسکش » هشیش و  گنس و  »
. دنک ینیب  شیپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  هثداح  نیا  هباشم  ثداوح  دناوتیم 

ینعی تسا ، قداص  زین  یملع  ياهـشیامزآ  نیرتقیقد  نیرتمهم و  دروم  رد  میداد  ماجنا  هداس  لاـثم  کـی  رد  هک  ار  هعلاـطم  یـسررب و  نیا 
(. دینک تقد   ) تفای دهاوخن  دوجو  یملع  نوناق  چیه  دشابن  لقع  يربهر  تلاخد و  رگا 

یـضایر موـلع  زورما  موـلع  نیرتنئمطم  هک  تسا  نیا  دـنکیم  درط  ار  سح » يارواـم  راـکفا   » بتکم نارادـفرط  راـکنا  هک  يرگید  هتکن 
تالداعم  یضایر و  هدیچیپ  يایاضق  زا  هک  یجیاتن  تسا ،
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تفاتـشیمن یبرجت » مولع   » کـمک هب  تایـضایر »  » رگا تسا و  رتشخب  ناـنیمطا  یـسح  لـئاسم  زا  یتـح  دوـشیم  هتفرگ  نآ  نوگاـنوگ 

. دوش هدایپ  هام  هرک  رد  هن  دریگ و  شیپ  رد  تسناوتیم  ار  اضف  هب  ترفاسم  هار  ناسنا  هن  هاگچیه 
راک نیا  يارب  ار  مزال  تاناکما  دنهد و  ماجنا  لبق  اهتدم  راکنیا  يارب  ار  مزال  تابساحم  همه  دیاب  اهناد » یـضایر   » یکینورتکلا و ياهزغم 

. دنزاس مهارف 
دننام و  ددع »  » مانب ینهذ  تاقولخم  تشم  کی  روحم  رب  درادن و  یسح  هبنج  ینهذ و  اًلماک  تسا  یلئاسم  یضایر  لئاسم  همه  نیا  اب  یلو 

. دنزیم رود  نآ 
رد هعلاـطم  يارب  ار  هار  میتسناوت  اـجنیا  اـت  هدیـشوپ .؟ مشچ  سح  يارواـم  زا  درک و  فقوت  سح  هلحرم  رد  ناوتیم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب 

سح يروام  ناهج  هب  رفـس  يارب  ار  مزال  همانرذگ  میزاس و  راومه  دشاب  سح  کچوک  دودـحم و  هریاد  زا  نوریب  هچ  رگا  یتسه  قیاقح 
. دنرادن هار  نیا  ندومیپ  زج  ياهراچ  میهد  نانیمطا  دنراد  تشحو  تاسوسحم  ياروام  هعلاطم  زا  هک  اهنآ  هب  و  میراد . تفایرد 
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125 ص :

ام رصع  تعنص  هبوجعا  - 12

. دادتسد نم  هب  یساسحا  هچ  مدید  ار  زهجم  یکینورتکلا  زغم  کی  هک  راب  نیتسخن 
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126 ص :
. دوب دهاوخ  سح  ناهج  زا  ام  عورش  هطقن  تسا  یهیدب  یلو  مینک ، زاغآ  سح  ياروام  هب  ار  دوخ  رفس  هک  میاهدرک  ادیپ  یگدامآ  نونکا 
ار امش  اًلبق  مراچان  یلو  میراذگب  مینکیم  رکف  نآ  اب  هک  زغم ، نیمه  يور  تشگنا  تسخن  و  مینک ، زاغآ  دوخ  نورد  زاار  رفـس  نیا  دیئایب 

. دوش رتفاص  ام  هار  ات  مربب  یکینورتکلا  زغم  کی  هدهاشم  هب 
***

رد هک  تسا  ياهبوجعا  تسا  ادـیپ  شمـسا  زا  هکناـنچ  یکینورتـکلا » زغم   » مدرکیم روصت  رگید  دارفا  زا  يرایـسب  دـننام  مه  نم  زور  نآ 
« تسین نکمم  لصا  رب  دیاز  عرف   » دس تقیقح  رد  دهدیم و  ماجنا  ار  یمدآ  زغم  اهدص  راک  یهاتوک  تدم 
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127 ص :
. دوش وا  نماد  هب  تسد  دنک و  سامتلا  شهاوخ و  وا  زا  شتالکشم  لح  يارب  دیاب  ناسنا  دوخ  هک  هدمآ  رد  بآ  زا  يزیچ  و  هتسکشار ،

. دندوب هتخاس  مهارف  دوب  هدش  هتفرگ  راکب  یتعنص  گرزب  تاسسؤم  زا  یکی  رد  هک  ار  تعنص  هبوجعا  نیا  هدهاشم  هلیسو  ناتسود 
هدیچیپ نامتخاس  کی  هرهم و  چیپ و  خرچ و  تشم  کی  اب  بعکم ) رتم  دنچ   ) پاچ گرزب  نیـشام  کی  هزادـنا  هب  ًابیرقت  دوب  یهاگتـسد 

. رگید ياهنیشام  يرایسب  دننام 
زا روظنم  هتبلا   ) دنـسیونب یـصوصخم  ياهتراک  يور  ار  یتشک  نالف  ماـن  رگا  هک  دـنتفگیم  اهناتـساد  هاگتـسد  نیا  یئاـمنرنه  زا  ناتـسود 

نیشام هب  و  دنروآیم ) دوجوب  اهتراک  يور  هک  تسا  یفلتخم  ياهخاروس  نآ  دوش و  نیشام  یلاح  هک  ینابز  اب  هکلب  تسین  ملق  اب  نتشون 
ناتیپاک نامتخاس ، عون  تخوس ، رادقم  لماک  تیفرظ  رادقم  يریگراب ، تدـم  یتشک ، نآ  تاصخـشم  مامت  هاتوک  تدـم  کی  رد  دـنهدب 

پیات  ینیتال  ياناوخ  طخ  اب  هخسن  دنچ  رد  ار  رگید  بلاطم  يرایسب  و  یتشک ،
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128 ص :
! دهدیم لیوحت  طلغ  نودب  هتفر و  هتسش و  و  هدرک ،

مامت اب  حیحـص  قیقد و  ابیز و  هشقن  کی  ًاروف  شکب ، ار  هریزج  نالف  هشقن  دیهد  روتـسد  یکینورتکلا ) زغم   ) نیـشام نیا  هب  رگا  دنتفگیم 
! دینامب ناریح  نآ  رد  ناتدوخ  هک  دنکیم  میدقت  امش  هب  هخسن  دنچ  رد  تاصخشم 

دریگ رارق  مظنم  ياههرامـش  هب  ددـعتم  ياهتراک  يور  دـیاب  دـیهدیم و  لیوحت  زغم »  » هب لاوئـس  يارب  هک  ار  یبلاطم  رگا  رتمهم  همه  زا  و 
و دـتفایم ، راک  هب  هرفرف  لثم  نآ  بای  طلغ  هاگتـسد  و  دوشیم ، قفوتم  ًاروف  دیـسر  طـلغ  تراـک  هب  هک  یماـگنه  زغم  دـینک  فیدر  طـلغ 

تراک نالف  هک  دهدیم  عالطا  امش  هب  اناوخ  طخ  هب  ذغاک  کی  يور  دسریمن ، نآ  درگ  هب  ایند  ياهسیون  نیشام  نیرتعیرس  هک  یتعرسب 
هب رتبیجع  همه  زا  ریخا  بلطم  نیا  نوچ  و  دتفیب ! دوخ  ریـسم  هب  دوش و  حالـصا  راک  هک  دیهد  ماجنا  یلمع  هچ  دیاب  و  دیاهدراذگ ، طلغ  ار 

. دننک یلمع  ارنآ  ام  مشچ  ولج  دش  انب  دوب  هدش  شیامزآ  عقاو  رد  مه  هیقب  نآ  شیامزآ  اب  دسریم و  رظن 
هک  دندوب  هدرک  باختنا  لاوئس  تراک  ددع  هد  ًابیرقت 
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129 ص :
ًاروف ار  مزال  خساپ  هحفص  دنچ  دنهدب و  زغم  هاگتـسد  هب  دننیچب و  مه  يور  ار  اهنآ  بیترت  هب  دوب  انب  دوب و  هدش  هتـشون  یبلاطم  اهنآ  يور 

. دنراد تفایرد 
زغم همکد  سپس  ادراذگ و  هرامش 6  تراک  ياج  هب  ار  جنپ  هرامـش  تراک  اًلثم  و  دش » یهابتـشا  بکترم  ًادمع   » طوبرم سدنهم  اجنیا  رد 
ًاروف دیسر  هرامش 6  طلغ  تراک  هب  هک  نیمه  دش ، تالاوئس  ياهتراک  هعلاطم  یسررب و  لوغـشم  تعرـس  هب  داتفا و  راکب  نیـشام  دز و  ار 

تعرس هب  هک  ار  دوخ  دننام  هرفرف  پیات  نیشام  ینابـصع  مدآ  کی  دننام  تسرد  داتفا و  راکب  بای  طلغ  هاگتـسد  هلـصافالب  دش و  فقوتم 
: تشون یسیلگنا  هب  ار  روتسد  نیا  هنارمآ  ینحل  اب  و  تخادنا ، راکب  دیخرچیم  يروآ  ماسرس 

»؟...  دیئامن رارکت  ون  زا  ار  لمع  دینک و  ضوع  هرامش 5  تراک  اب  ارنآ  ياج  هدش ، هدیچ  طلغ  هرامش 6  تراک  »
و دهدیم ، ماجنا  ام  زا  رتعیرـس  رتهب و  ار  ام  لامعا  مه  هک  دناهتخاس  يدیتع  و  بیقر »  » بجع دیـسر  یلعادح  هب  نم  باجعا  هک  دوب  اجنیا 

حالصا  هار  مه  و  ام ، تاهابتشا  مه 
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130 ص :
رـشب نیا  یقطنم ؟ تحارـص  رظن و  تقد  هچ  یـشوه ؟ هچ  ياهظفاح ؟ هچ  دیامنیم ؟ دزـشوگ  دنمـشناد  ردتقم و  داتـسا  کی  دـننام  ار  نآ 

یلاع و حاورا  تشم  کی  دیاش  دنادیم  یـسک  هچ  دنکیم  مه  یئاقآ  تموکح و  وا  رب  هکلب  دـسریمن  شدرگب  اهنت  هن  هک  هتخاس  يزیچ 
! ... هللاو يا  هک  یتسار  دناهتخاس ! سوبحم  وا  رد  ار  نیطایش 

کی نآ  رانک  زا  درک  تسد  ام  تسود  دروخیم ، مشچ  هب  یگرزب  ًاتبسن  نزخم  تعنـص  کینکت و  هبوجعا  نیا  رانک  رد  هک  متفگن  ار  نیا 
در و تسود  نآ  ام و  نایم  یتالاؤس  نآ  لابند  تسام و  یکینورتکلا  زغم  ياـههظفاح  زا  یکی  نیا  تفگ  دروآ و  رد  ار  یگرزب  راون  هقلح 

. دش لدب 
دناوتیمن زگره  وا  تسات ! ود  شنطاب  اب  شرهاظ  تسام ، نامز  ياهمدآ  زا  يرایـسب  لثم  هبوجعا ، نیا  هک  دـمآ  لمع  هب  فشاـک  رخآ  رد 

. دنکیم وگزاب  دناهدرپس  شاهظفاح  هب  هدرک و  هیهت  راون  دننام  اًلبق  ار  نآ  خساپ  هک  یتالاؤس  اهنت  هکلب  دیوگب ، خساپ  ار  یلاوئس  ره 
قیقد  هشقن  حرط  اًلبق  دشکیم  یئایفارغج  هشقن  رگا 
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131 ص :
نیا دـشکب  ار  هشقن  نالف  مینکیم  اضاقت  ام  هک  یماگنه  دـناهداد ، رارق  وا  هظفاح  رد  دـناهدرپس و  راون  هب  یـصاخ  لکـشب  ار  هریزج  نـالف 

تـسا هدرپس  وا  هب  يدنمـشناد  ناسنا  اًلبق  هک  ار  هشقن  دـتفایم و  راکب  راون  نامه  دـنکیم و  کیرحت  ار  وا  هظفاـح  زا  یـصاخ  هطقن  لاؤس 
! دهدیم لیوحت 

لِگ هب  دـننام ...  دـننکب  مکی  ودـص  هتـشر  زا  یتالاؤس  سپـس  دـنهد و  رارق  وا  هظفاح  رد  ار  یملع  عیـسو  هتـشر  دـص  رگا  بیترت  نیا  هب  و 
! دهدب درادن  یخساپ  دنامیم و 

. دیوگیم وگب  تفگ  لزا  داتسا  هچ  ره  هک  تسا  زیمآرارسا  کباچ و  عیرس و  گرزب و  رایسب  یطوط  کی  عقاو  رد 
رس قارطمط  یئامن و  تردق  همهنیا  اب  یلو  ددنبیم ، تشپ  زا  ار  ناسنا  تسد  اهنیشام  همه  دننام  لمع  تعرس  رد  هچ  رگ  بانج  یلاع  نیا 
زا دیآیم  شیپ  هک  یثداوح  بسانت  هب  راکتبا  ایند  کی  دناوتیم  هک  ناسنا  زغم  فالخ  رب  تسا ، هظفاح  هچراپکی  و  درادـن ، راکتبا  نزوس 

. دهدب ناشن  دوخ 
دودحم زاب  دشاب  عیسو  ردق  ره  تعنص  هبوجعا  راک  نیا  هک  تشگ  مولعم  دش و  زاب  تعنص  هبوجعا  نیا  تشم  هک  دوب  اجنیا 
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132 ص :
یب هزاـت و  تـالاؤس  هب  دـناوتیم  تسین و  دودـحم  ناـسنا  زغم  راـک  هک  یلاـح  رد  نآ ، زا  رتشیب  هن  و  وگب ...  دـناهتفگ  وا  هب  هچنآ  هب  تسا 

. دیوگ خساپ  اهنآ  هب  دشیدنیب و  هقباس 
ناریو ياهحالـس  نتخاس  رد  هقباسم  طلغ و  ياـهتباقر  ياـج  هب  دـنوش و  عمج  ناـهج  ياهنیـسینکت  نادنمـشناد و  همه  دـینک  ضرف  لاـح 

وا يارب  يدایز  رایـسب  هظفاح  ياهراون  و  میظع » هوک  کی   » هزادنا هب  گرزب ، رهـش  کی  هزادنا  هب  دنزاسب  یکینورتکلا  زغم  کی  رتهدننک ،
دنراپسب ریظن  یب  گرزب  زغم  نیا  هب  ار  دوجوم  یملع  لئاسم  مامت  و  دوشن ، اهنآ  ياج  ناهج  ياهولیـس  اهرابنا و  نیرتگرزب  رد  هک  دنزاسب 

اب دننک و  لاؤس  رهد  هبوجعا  نیا  زا  دنناوتب  دیآ  شیپ  يداصتقا و ...  یضایر و  یفسلف  یتعنص و  یبط و  یبدا و  ثحابم  رد  یلکـشم  ره  ات 
. دنشاب نآ  نتخادنا  راکب  لامعا و  بقارم  سدنهم  نارازه  دنونشب و  باوج  يدننام  یب  تعرس 

درادـن نزو  رتـشیب  مین  وولیک  کـی  هک  ار  ناـسنا  کـی  زغم  شزرا  شتالیکـشت  همه  نآ  اـب  یکینورتـکلا  رکیپ  لوغ  میظع و  زغم  نیا  اـیآ 
؟ تشاد دهاوخ 
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! ... ًادبا زگره ، هن . تفگ : دیاب  ًاحیرص 

، هدشن ینیب  شیپ  دیدج و  لئاسم  ربارب  رد  هدش و  هدرپس  وا  هب  هک  تسا  یئاههظفاح  نامه  هب  دودـحم  وا  تیلاعف  تردـق و  عاعـش  هک  ارچ 
ام ياپ  شیپ  هدـنیآ  هک  یلئاسم  هدـنیآ و  هب  هن  تسا ، هتـشذگ »  » هب قلعتم  ًامازلا  وا  راک  دـنکیمن ، هزات  رکف  زگره  وا  تسا ، ناوتان  زجاع و 

. تسا لحنیال  لئاسم  وزج  وا  يارب  دراذگیم 
رادـقم هب  هتبلا  دـشیدنیب و  لئاسم  همه  هرابرد  دـناوتیم  و  دـعب ، لاس  نارازه  هب  مه  و  دراد ، قلعت  هتـشذگ  هب  مه  ناـسنا ، زغم  هک  یلاـح  رد 

. دیاشگب اهنآ  لح  يوس  هب  یهار  دوخ  یئاناوت 
***

یهار هدـهاشم  نیا  مدوـب  هدـناوخن  زگره  نآ  زا  شیپ  هک  یـسرد  داد ، نم  هب  دـیحوت  گرزب  سرد  کـی  یکینورتـکلا  زغم  نیا  هدـهاشم 
. دیشاپ نم  بلق  رب  نامیا  زا  ياهزات  دنمورین  عاعش  دوشگ و  نم  رب  تعیبط  ياروام  ناهج  يوسب 

تعرس  نآ  و  بای ، طلغ  هرفرف  نآ  اب  یکینورتکلا  زغم  دوجوم  هاگتسد  نیمه  نامتخاس  دیوگب : یسک  رگا  مدرک  رکف 
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ینف عالطا  چـیه  نودـب  داوس و  یب  رگراک  تسدـب  هک  تسا  یفداصت  اًلماک  دوجوم  کـی  قیقد ، هعلاـطم  راکتـشپ و  نآ  و  ریظن ، یب  لـمع 
اهنآ نم  دننک  یئاعدا  نینچ  مه  ایند  مدرم  همه  ًاضرف  دندنخیمن  یهاو  نخس  نیا  هب  همه  ایآ  دنکیم ؟ رواب  یـسک  ایآ  تسا ، هدش  هتخاس 

!. دنزب دیابن  لقاع  هک  دننزیم  یفرح  هکنیا  لیلدب  منک  باطخ  هناوید  ار  همه  مرضاح  منادیم و  یهارمگ  هابتشا و  رد  ار 
عاعـش مه  دراد و  راکتبا  مه  لاح  نیع  رد  درادـن ، نزو  مین  ولیک و  کی  زا  شیب  ًالومعم  هک  ناسنا  زغم  منک  رواب  مناوتیم  لاح  نیا  اب  اـیآ 

کی تسا ، رتشیب  هداعلا  قوف  مه  میظع  رهـش  کی  هزادـنا  هب  یکینورتکلا  زغم  کی  زا  نآ  تردـق  تسین و  يدودـح  هب  دودـحم  شتیلاعف 
تـسرد رگا  سکچیه  تسا ؟ یعیبط  فلتخم  لماوع  همانرب  نودب  تیلاعف  هدشن  ینیب  شیپ  هجیتن  ًافرـص  دشابیم و  یفداصت  اًلماک  هدـیدپ 

. دنک رواب  ار  نخس  نیا  دناوتیمن  دشیدنیب 
ياهداعلا  قوف  تمکح  لک و  لقع  زومرم و  تردق  يوسب  ار  یعیبط  مولع  نادنمشناد  مومع  دناوتیم  نشور  تیعقاو  نیمه  و 
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مه ار  وا  مان  اهنویرامالف و ...  اهنیوراد ، اهنیاتـشنیا ، نوچمه  اهنآ  زا  يداـیز  هدـع  دزاـس  هجوتم  دراد  رارق  تعیبط  هاگتـسد  تشپ  رد  هک 

. تسا ادخ »  » وا دنیوگیم  دناهتفای و 
دناهدرک و باختنا  ار  يرگید  مسر  هدومیپ و  ار  يرگید  ياههار  وا  يراذگمان  رد  دـناهتفای و  ار  شتقیقح  اهنت  يرگید  عمج  هک  یلاح  رد 

نآ يراذگمان  رد  فالتخا  تسین ، یفالتخا  ًابیرقت  نادنمشناد  نایم  رد  لک  لقع  کی  دوجو  رد  دننکیم  روصت  يرایـسب  هچنآ  فالخ  رب 
. دناهدش لئاق  وا  يارب  تردق  ملع و  نوچمه  یئادخ  تافص  اما  دناهدیمان ، تعیبط  ار  وا  یعمج  هک  تسا ،
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زیمآرارسا قاتا  کی  - 13

. تسا هتفاین  قاطا  نیا  زا  رتزیمآرارسا  يزکرم  رشب  نونک  ات 
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مان نامدوخ »  » هچنآ هتفرگ و  رارق  نآ  ياروام  هچنآ  زا  نامزغم و  زا  نامتاکرادا ، زکرم  زا  مینک  عورش  نامدوخ  زا  ار  اهامعم  ثحب  دوب  انب 

. دراد
دهاوخ نآ  رد  هدـشن  فشک  یطاقن  زاب  مینک  نآ  تخانـش  فقو  ار  نامرمع  همه  رگا  هک  میوشیم  وربور  يزیمآرارـسا  ناهج  اب  اجنیا  رد 

! دوب
. دنکیم جیو  جیگ و  ار  ام  لقع  رکف ، نیمه  تیهام  هرابرد  رکف  اما  مینکیم  كرد  ناملقع  اب  ار  زیچ  همه  ام  تسا ، روآتریح 

؟ تسیچ كاردا »  » یعقاو موهفم  مینکیم ؟ كرد  ار  ءایشا  هنوگچ  ام  اًلصا 
؟ تساجک رد  ام  تارطاخ 

؟ تسا هنوگچ  جراخ  اب  مسج و  اب  حور  هطبار 
مظنمان  رهاظ  هب  گنر و  يرتسکاخ  هدام  تشم  کی  نیا 
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بیجع و دادعتسا  تردق و  همهنیا  اًلـصا  و  دراد ؟ نایم  نیا  رد  یـشقن  هچ  تسا  ینادنز  ام  همجمج  نایم  رد  رمع  کی  هک  فرـصم ، یب  و 

؟ تسا هتفای  اجک  ار  یندرکن  رواب 
رد ام  هک  تفرگ  ینعم  نیا  هب  ار  نخس  نیا  دیابن  اما  تسوربور ، یگدیچیپ  همه  نیا  اب  هک  تسا  یتسه  تخانش  يارب  ام  ماگ  نیتسخن  نیا 
زا میرادرب ، شالت  نیا  زا  تسد  راک  زاغآ  نیمه  زا  هک  رتهب  هچ  میاهدـش و  وربور  تسکـش  اب  یتسه  ياهامعم  لـح  هار  رد  ماـگ  نیتسخن 
هک هفسالف  زا  یـضعب  دننام  نیاربانب  دعلبیم و  ار  ام  رمع  مامت  شلوا  ماگ  هک  تسا  یترفاسم  نیا  هک  مینک  رظن  فرـص  لاحم » لایخ   » نیا

ینعمب اهنت  یگدنز  یگدـنز ، رکفب  مینیـشنب و  ياهشوگب  دناهتـشادنپ  لاحم  یلکب  ار  یتسه  تخانـش  هتخیر و  همه  تسد  يور  كاپ  بآ 
بـش کـی  رد  هک  تسا  يرفاـسم  نوچمه  اـم  عضو  تسین ، روطنیا  ًادـبا  هن ، میـشاب : تسا » دد  قیرط   » هچنآ و  توهـش » باوخ و  روـخ و  »

دـصقم يوسب  ار  وا  هدرک و  نشور  ارنآ  فارطا  هداج و  زا  یتمـسق  وا  لیبموتا  ياهغارچ  دـنکیم ، روبع  یئاه  هداج  زا  لیبموتا  اب  کـیرات 
مولعم  نآ  ياهتنا  هک  یتفاسم  ات  مدق  ره  رد  هداج  فرط  ود  رد  اما  دیامنیم ، يربهر 
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. دناهتفر ورف  یکیرات  رد  هدیشک و  نامسآ  هب  رس  هتخانشان  تادوجوم  اهنامتخاس و  ءایشا و  رازه  نارازه  تسین 

زا دیابن  یتح  دش و  دهاوخن  رفاسم  نیا  يورشیپ  زا  عنام  زگره  زیمآرارـسا ، زومرم و  ياهنامتخاس  ءایـشا و  نیا  تخانـش  مدع  تسا  مّلـسم 
. دهاکب وا  ریس  تعرس 

رد هکنیاوگ  مینکیم  بیقعت  اههدش » لح  اههتخانش و   » يالبال زا  میوریم و  شیپ  میفاکـشیم و  اهامعم  نیا  نایم  زا  ار  دوخ  ریـسم  زین  ام 
«. ام تالوهجم   » هن تسام » تامولعم   » ریسم نیا  رد  ام  هاگ  هیکت  دشاب ، هتخانشان  هطقن  نارازه  زاب  ام  فارطا 

***
يورین ياـهتیلاعف  يارب  یقیقد » رازبا   » اـم يزغم  هداـم  نیا  هک  تفاـی  میهاوـخ  ار  تقیقح  نیا  یفلتخم  لـیالد  اـب  حور ، لالقتـسا  ثحب  رد 

يارب یمیظع  بوسکلت  رگید  تراـبعب  و  هناـخ » بحاـص   » هن تسا  هناـخ »  » زغم حالطـصا  هب  و  حور ، دوخ  هن  تسا ، حور  ماـن  هب  يزوـمرم 
«! مجنم  » دوخ هن  تسا  دوجو  نامسآ  ناگراتس  ندرک  دصر 

. تسا لرتنک » قاطا   » سدنهم زغم  هرخالاب  و 
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ار راوشد  ياههار  اهلاثم  تاهیبشت و  نیا  هک  مینک ، ثحب  نآ  هرابرد  یمک  دـیهدب  هزاـجا  دـمآ  ناـیم  هب  لرتنک » قاـتا   » تبحـص هک  ـالاح 

! دننکیم رب » نایم   » اهلاثم دننزیم ، رود »  » یلقع ياهلالدتسا  هک  ار  یئاههداج  دزاسیم و  ناسآ 
قاطا نیا  دراد ، مان  لرتنک » قاطا   » هک دـینکیم  دروخرب  یقاطا  هب  ًابلاغ  یتعنـص ، نردـم  میظع و  تاسـسؤم  زا  دـیدزاب  ماگنه  اـهزور  نیا 

يور گنراگنر  کچوک  اهغارچ  اهدیلک و  اههمکد و  اب  تاحفـص ، تشم  کی  زا  رپ  اما  ادـص  ورـس  یب  مارآ و  شوماخ و  تسا  یطیحم 
. نآ

ریز دـشاب  هدرتسگ  عبرم  رتمولیک  هد  نیدـنچ  رد  تسا  نکمم  یهاگ  هک  یتعنـص  هسـسؤم  نآ  تایئزج  مامت  قاطا  نیا  نورد  زا  ناسدـنهم 
. دنریگیم رظن 

همکد راشف  اب  دـندنبیم ، ای  دـننکیم ، زاب  راکدوخ  روطب  ار  میظع  هلول  نالف  دـنزادنایم و  راکب  ار  میظع  شخب  نالف  همکد  کی  راشف  اـب 
ای راخب  میظع  گید  رد  دهدیم  ناشن  اجنیا  رد  زمرق  کچوک  غارچ  کی  ندش  نشور  دننکیم  دنت ، ای  دـنک ، ار  شخب  نالف  راک  يرگید 

همه  زا  درذگیم و  هچ  اًلثم  اههروک  رد 
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لمع هماـن   » دـننام تسا  تکرح  رد  يذـغاک  فیرظ  ياـهراون  يور  ًاـمظنم  هک  صوصخم  بکرم  اـب  یکچوـک  ياـههبرقع  هکنیا  رتـمهم 

. دنکیم تبث  ار  اههاگتسد  نیا  راک  تایئزج  مامت  ناسنا »
دنچ ای  کی  کیرحت  اب  اهغارچ ، اههمکد و  نامه  اب  زیمآرارـسا ، قاطا  نامه  تسا ، ندـب  میظع  هاگراک  لرتنک  قاـطا  عقاو  رد  ناـسنا  زغم 

قاطا نیا  نامرف  هب  شوگ  نابز ، مشچ و  سفنت ، هاگتـسد  هدعم ، بلق ، دنتـسیایم ، راک  زا  ای  دـنکیم ، راکب  عورـش  ندـب  زا  یـشخب  لولس 
. دنتسه بیجع  لرتنک 

، دننکیم ومن  دنروخیم و  اذغ  دـناهدنز ، همه  دـنراد ، ناج  همه  نآ  ياههمکد  اهغارچ و  قاطا و  نیا  ياههرهم  چـیپ و  هک  توافت  نیا  اب 
. دنفیرظ کچوک و  هداعلا  قوف  اما 

دننکیم ریمعت  سیورس و  ار  دوخ  ًابترم  دنـشابیم ، رتماود  اب  دالوپ  نهآ و  زا  تسا  رت  فیطل  اهگربلگ  نیرتفیطل  زا  نآ  ياهلولـس  هکنیا  اب 
. دوریم لماکت  هب  ور  ًامئاد  هاگتسد  نیا  راک  تسا  تخاون  کی  ناشراک  هک  ایند  ياهنیشام  همه  فالخرب  و 

دناوتیم هاگتسد  نیا  دنوریم  یگدوسرف  فعض و  هب  ور  یگمه  یمسج  ياهورین  هک  يریپ  لاح  رد  هکنیا  رتبیجع  و 
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. دنکن لیطعت  ار  دوخ  موادم  راک  تسنیا  شطرش  اهتنم  دنک ، ظفح  اهتمسق  زا  يرایسب  رد  ار  دوخ  تردق 

ار دوخ  يرکف  یملع و  تردـق  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  يداصتقا  یـسایس و  لاجر  گرزب و  ياملع  نادنمـشناد و  هک  تسنیا  هن  رگم 
اب هک  دـشابیم  حور  لالقتـسا  رب  ياهدـنز  لـیلد  زغم ، بیجع  تیـصاخ  رب  هوـالع  دوخ  نیا  هک  دـننکیم  ظـفح  یـصاخ ) دراوـم  رد  زج  )

. تسا تردق  ملع و  زا  راشرس  دنمورین و  نانچمه  حور  تردق ، لقادح  هب  نآ  ندیسر  ندب و  ياههاگتسد  همه  ندش  هدوسرف 
***

زا رگا  دوشیم و  هدناوخ  وا  هحتاف  دشاب  نآ  لماک  عون  زا  رگا  هک  هدش  يزغم  هتکـس  راتفرگ  فسأت  تیاهن  اب  سک  نالف  میونـشیم  ًابلاغ 
ای مشچ  ینامز  تروص و  زا  یتمـسق  نابز و  اهنت  یهاگ  نت ، زا  یمین  یهاگ  دتفایم ، راک  زا  ندب  ياضعا  زا  یـشخب  دـشاب  نآ  صقان  عون 

. دربیم ورف  يزیگنا  فسا  لاح  رد  ار  رامیب  شوگ 
زج تسا  بوخ  شلماک  زیچ  همه  تفگیم : یتسود 
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144 ص :
! دراد حیجرت  نآ  صقان  هک  هتکس » »

جلف دوجوم  کی  هن  ایند ، نآ  هدرم  ای  تسانید ، نیا  هدـنز  ای  دـنکیم ، هرـسکی  ار  ناـسنا  فیلکت  تسا ، بوخ  شلماـک  مهنآ  ًاـقافتا  متفگ 
!. ود نیا  نایم  قلعم 

قاطا نیا  زا  یتمـسق  ای  همه  یناهگان  نداتفا  راک  زا  نامه  تسا  ادـیپ  شمان  زا  هکنانچ  يزغم  هتکـس  هک  دوب  نیا  روظنم  دوبن . نیا  مروظنم 
. تسا بیجع  لرتنک 

هدهع هب  ار  يزغم  فیرظ  ياهلولس  هیذغت  تیلؤسم  و  تسا ) رت  فیطل  رتکیراب و  رتکزان و  وم  زا  رایسب  هک   ) نیئوم گر  کی  دوشیم  رایسب 
دـتفایم و زغم  زا  کچوک  شخب  کی  يور  نوخ  کچوک  هرطق  کی  دوشیم و  هراـپ  دوخ  یعاـجترا  تردـق  نداد  تسد  زا  رثا  رب  دراد 

. دزادنایم راک  زا  دنکیم و  دساف  ارنآ 
هنوگ چیه  نابز  دوخ  رد  هکیلاح  رد  دتفایم ، راک  زا  نابز  هلصافالب  تسا و  نابز  لرتنک  همکد  یهاگ  کچوک  فیرظ و  رایسب  همکد  نیا 

طوبرم رگا  دتـسیایم و  راک  زا  هدیدن ، یبیـسآ  چیه  شنامتخاس  هکنآ  اب  مشچ ، هلـصافالب  تسا و  مشچ  هب  طوبرم  ای  هدشن ، ادیپ  یلالتخا 
فرط  دشاب  نت  تسار  فرط  باصع  هب 
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145 ص :
هاگتسد راک  دوش  ریمعت  سیورـس و  هداتفا  راک  زا  همکد  نآ  دنزاس و  فرطرب  ارنوخ  هرطق  نیا  اهوراد  اب  هکیماگنه  دوشیم و  جلف  تسار 

. ددرگیم عورش  ون  زا  لوا  دننام  نآ  هب  طوبرم 
کی يادا  يارب  یهاگ  دوب ، هداتفا  راک  زا  شنابز  همیمـضب  وا  نت  زا  یـشخب  دوب و  هدـش  يزغم  هتکـس  راتفرگ  هک  مدـید  ار  یمرتحم  ياقآ 

بجعت تیاهن  اب  اما  دشیم ، فقوتم  ًاروف  درکیم و  ادا  هتـسب  هتـسکش  ارنآ  دناهدمآ ، نابز  هب  هزات  هک  یئاه  هچب  دننام  دایز ، راشف  اب  هملک 
!. دناوخیم لبلب  دننام  یگشیمه  تحاصف  یناور و  نامه  هب  ار  هروس  دمح و  زامن  ماگنه 

دمح زا  شیب  زور  هنابـش  رد  هک  تشاد  دوجو  يرگید  دایز  تاملک  دوب  هدرک  رارکت  دایز  ار  اههلمج  نیا  هک  دوب  نیا  رطاـخب  میئوگب  رگا 
نیا زاب  تخادـنایم  راکب  ارنآ  دراذـگیم و  رثا  هدـش  جـلف  یئایوگ  هاگتـسد  يور  وا  صاخ  هقـالع  میئوگب  رگا  درکیم و  رارکت  هروس  و 

! ... تسا جلف  ندرک  راک  نیع  رد  دنکیم و  راک  ندوب  جلف  نیع  رد  هک  تسا  هاگتسد  نیا  بیجع  راک  زرط  زا  يرگید  هدرپ  دوخ 
قاطا   » نیا نامتخاس  رد  هک  دنک  رواب  دناوتیم  یسک  هچ 
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146 ص :
ياهبوجعا نینچ  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  یفداصت  اًلماک  ياههدیدپ  هدوبن و  راک  رد  یلبق  همانرب  هبـساحم و  هنوگچیه  یئانثتـسا » لرتنک 

رادـقم نیمه  ایآ  دنـشاب . ربخاب  لماوع  نیا  دوخ  یتح  نآ  شزرا  زا  هتفرگ و  ماجنا  هک  یبیجع  راک  زا  هک  نیا  نودـب  دـناهدروآ  دوجوب  ار 
هک یناـیاپیب  ملع  تردـق و  نآ  شنیرفآ و  زار  نیتـسخن  فشک  يارب  زیگناتفگـش  زکرم  نیا  ناـمتخاس  عضو  زا  عـالطا  یـسانشدوخ و 

؟ تسین یفاک  دنکیم  يربهر  هرادا و  ار  ناهج 
. دنیرفآیم لقع  هنوگچ  درادن  لقع  هچنآ 

. دروآیم دوجوب  ار  یبیجع  باسح  نیشام  نینچ  هنوگچ  تسا  یفداصت  همه  شلامعا  تسین و  شراک  رد  باسح  هچنآ  و 
!؟ دریگ تروص  قیقد  ياهلومرف  قبط  رب  تسا  نکمم  شیاهراک  همه  هنوگچ  دروآیمن  رد  باسح  لومرف و  زا  رس  هچنآ  و 

. دوشیم یسانشادخ »  » هار لیلد  یسانشدوخ »  » هک تساجنیا 
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147 ص :

ناهج یناگیاب  نیرتبیجع  - 14

امـشب دنناوتیمن  هدش  هدیـشک  زغم  يور  هک  یکزانهدرپ  نیا  هزادنا  هب  زگره  دینک  دوخ  تامولعم  یناگیاب  ظفح  رومأم  ار  رفن  اهدص  رگا 
. دننک کمک 
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148 ص :
گرزب هناخ  نیا  رد  میاهدـش و  نامدوجو ) هناخ   ) هناخ نیتسخن  دراو  نونکا  دراد  ماـن  یتسه »  » هک هنارک  یب  رهـش  نیا  زا  دوخ  دـیدزاب  رد 

نیا هب  هدش و  مخ  یمک  میدوب . نامزغم  زیمآرارسا  قاطا  قاطا ، نیتسخن  یسررب  لوغشم  تسا ، يروشک  ای  میظع  رهـش  یئاهنت  هب  دوخ  هک 
. میوشیم هریخ  هتفرگرب  رد  ار  زغم  گنر  يرتسکاخ  هدوت  هک  مظنمان  ياهرایش 

. میاهدید زین  رگید  ياج  رد  اهرایش  نیا  دننام  تسانشآ و  ام  رظن  رد  لکش  نیا  هکنیا  لثم  هوا ... 
نیمه زا  یئاه  هنومن  میسریم  دنزیریم  ایرد  هب  میظع  طوطـش  اههناخدور و  هک  ياهطقن  هب  مینکیم و  ترفاسم  امیپاوه  اب  هکیماکنه  هلب ،
یتارثا زغم  ياهرایـش  ایآ  مینکیم . هدـهاشم  هدـش  میـسرت  هناخدور  بآ  تشگزاب  ینیـشن و  بقع  ایرد و  دـم  رزج و  رثا  رب  هک  ار  اهرایش 

يارب تسا  یفیرظ  يدنب  میـسقت  ای  و  تسا ؟ هدرک  میـسرت  نآ  هحفـص  رب  راصعا  نورق و  یط  رد  ناسنا  رکف  سونایقا  دـم  رزج و  هک  تسا 
؟ اهنآ فئاظو  نییعت  زغم و  ساسح  زکارم 
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149 ص :
. مینادیمن درذگیم ؟ اهنآ  يالبال  زا  ینیعم  یطابترا  طوطخ  ای  و 

ناهج ياهیناگیاب  نیرتگرزب  يوتحم  يوق  لامتحا  هب  هدیناشوپ  ار  گنر  يرتسکاخ  هدوت  نیا  هک  یفیرظ  رایسب  هدرپ  هک  مینادیم  ردقنیمه 
. تسا

زرط هب  تسا و  هدـش  هتفهن  فـیرظ  هدرپ  نیا  رد  هظفاـح ) دـیلک  رتحیحـص  اـی  و   ) هظفاـح زکرم  نادنمـشناد  تاـقیقحت  نیرخآ  قـبط  يرآ 
اما هدش ، میسرت  فیرظ  هدرپ  نیا  يور  هنوگره  مسق و  ره  زا  ام  ياهینتسناد  نیشیپ و  تادهاشم  تارطاخ و  تامولعم و  مامت  يزیمآزاجعا 

. دنادیمن سکچیه  یلکش ؟ هچ  هب  هنوگچ و 
هنوگ ره  يروآدای  زا  دـنزب و  باـصتعا  هب  تسد  زور  کـی  تسا  یفاـک  دـنکیم  اـمب  یتمدـخ  هچ  یئوداـج  هدرپ  نیا  مینادـب  هکنیا  يارب 

. دنک يراددوخ  هرطاخ 
؟ تشاد دهاوخ  یگنر  هچ  زورنآ  ام  یگدنز  یتسار 

. تسین لکشم  نادنچ  نآ  عضو  ینیب  شیپ 
ام يارب  زیچ  همه  دهدیم ، تسد  ام  هب  دازون  ناکدوک  لاح  دننام  تسرد  راک  همه  زیچ و  همه  رد  بیجع ، یجیگ  تلاح  کی 
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150 ص :
. میئوگب نخس  میناوتیمن  هملک  کی  مینیبیم ، ار  اهنآ  هک  تسا  راب  نیتسخن  ایوگ  تسانشآان و 

میناوتب رگا  هزات  و  میاهدرک ، شومارف  ار  نتفر  هار  مسر  اریز  میروخیم ، نیمز  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لداـعت  میرادرب  میهاوخب  ماـگ  کـی 
. میریمب ات  مینزب  هسرپ  دیاب  فده  یب  نادرگرس و  ار ، نامراک  زکرم  هن  میدلب و  ار  نامدوخ  هناخ  هار  هن  میورب ، هار 

قرف مدرم  ریاس  اهنآ و  نایم  هنوگچیه  دنتسه و  انشآان  ام  يارب  مه  ام  نادنزرف  ردام و  ردپ و  ردارب و  میسانشیمن ، ار  دوخ  ناتسود  اهنت  هن 
! تسا هداتفا  راک  زا  ام  هظفاح  هکنیا  هچ  میراذگیمن 

هب ار  دوخ  ناهد  هار  هزات  دشاب  ام  ولج  یئاذغ  رگا  میاهدرک و  شومارف  ار  اهاذـغ  همه  اریز  میروخب ، زیچ  هچ  مینادـیمن  میوش  هنـسرگ  رگا 
. دوب دهاوخ  ام  يارب  یمیلا  باذع  هچ  یگدنز  هک  دینکیم  قیدصت  لاح  نیا  اب  مینک و  ادیپ  میناوتیم  تمحز 

ار نآ  زا  ياهشوگ  ًالومعم  هک  هظفاح  ياهیرامیب  رد  تسین ، روطنیا  یلو  دـینک ، یقلت  یقاب  لایخ  عون  کی  هیـضرف و  ار  اـهنیا  تسا  نکمم 
دوهشم اًلماک  دهدیم  تسد  ناسنا  هب  هظفاح  نادقف  زا  هک  یتلاح  هنومن  دنکیم  ادیپ  لالتخا  ای  دتفایم و 
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151 ص :
ار هچنآ  دسانشب و  ار  تارـصبم » تروص   » دناوتیمن رامیب  تلاح  نآ  رد  هک  تسا  یحور  يرامیب  عونکی  یمکلا »  » ای ینهذ » يروک  : » تسا

. تسانشآان وا  يارب  دنیبیم  مشچ  اب 
تاملک تاوصا و  دنکیم و  شومارف  ار  دوخ  یعمس  ياهکاردا  تلاح  نآ  رد  رامیب  هک  تسا  اهيرامیب  نیا  زا  يرگید  عون  ینهذ » يرک  »

! دهد صیخشت  لیبموتا » قوب   » يادص زا  ار  بآ » شزیر   » يادص دناوتیمن  اًلثم  دسانشیمن ، الصا  ار  اهگنهآ  و 
ياهکس رگا  اًلثم  دسانشب ، دناوتیمن  سمل  قیرط  زا  ار  ءایشا  لکش  رامیب  هک  تسا  یسمل » یـشومارف   » مانب هظفاح  تالالتخا  زا  يرگید  عون 

. دهد صیخشت  دادم  کی  اب  اًلثم  ارنآ  توافت  دسانشب و  ارنآ  دناوتیمن  هسمال  سح  اب  دنهدب  وا  تسدب 
تـسد زا  رثا  رب  اهناسنا  هک  ار  يزیگنا  مغ  عضو  هدـش  هدـهاشم  دارفا  زا  ياهراپ  رد  نآ  زا  یئاـههنومن  نونکاـت  هک  بیجع  ياـهیرامیب  نیا 
تـسا نکمم  ناسنا  هب  هاگتـسد  نیا  لالتخا  زا  هک  ار  یکانتـشحو  حبـش  دزاسیم و  مسجم  دـننکیم  ادـیپ  هظفاح  هاگتـسد  زا  یتمـسق  نداد 

. دنکیم سکعنم  يدودح  ات  دهد  تسد 
***
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152 ص :
: مینک هجوت  رگید ، عوضوم  دنچ  هب  تسین  دب  هدش  هدیشک  نایم  هب  زیمآرارسا  هدرپ  نیا  ياهیتفگش  زا  نخس  هک  نونکا 

هظفاح  يدنب  هقبط 

هن تسا ، هابتـشا  هدش  يدـنب  هدر  دـننیچیم  اههسفق  رد  اههناخباتک  رد  هک  یئاهباتک  دـننام  هدرپ  نیا  يور  رد  ام  تارطاخ  مینک  لایخ  رگا 
ینعی دندرگیم ، یناگیاب  ناشدـلوت  خـیرات  قبط  رب  دـنراد و  ياهمانـسانش  مادـک  ره  ام  تاظوفحم  تامولعم و  تارطاخ و  تسین ، روطنیا 

. دنوشیم رپ  ًاجیردت  ینیعم  ماظن  يور  هظفاح  ياههکبش 
نالف اًلثم  هک  دـنزب  نیمخت  دـناوتیم  یبوخب  دوخ  هطفاحب  هعجارم  اب  ار  هتـشذگ  ياههرطاخ  ینامز  هلـصاف  ًالومعم  ناسنا  لـیلد  نیمه  هب  و 

؟ شیپ لاس  لاس و 20  هد  لاسکی و  ای  هداد  يور  یگزات  هب  هثداح 
هظفاح یناگیاب  ياههسفق  یطابترا  ياهمیـس  حالطـصا  هب  دروخیم و  مه  هب  طـباور  نیا  یحور  ياـهيرامیب  زا  ياهراـپ  رثا  رب  هک  یهاـگ 

. دوشیم وربور  يزیگنا  تقر  هدننک و  تحاران  عضواب  ناسنا  دوشیم ، یطاق » »
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153 ص :
اجک و دنادیمن  اما  تسا ، هدید  هتشذگ  رد  دنیبیم  نونکا  هک  ار  یثداوح  دنکیم  لایخ  نینچ  درادنپیم و  هتشذگ »  » رد ار  لاح »  » یهاگ

... !؟ عقوم هچ  رد 
ادا ناکدوک  نوچمه  اذل  تسا ، وا  یکدوک  نامز  اًلثم  نونکا  هک  دـنکیم  رکف  نینچ  دـنکیم و  مهوت  لاح »  » رد ار  هتـشذگ  ، » سکعب ای  و 

. دهدیم ناشن  ار  یکدوک  لاح  ياهلمعلا  سکع  نامه  ًانیع  دنکیم و  يزاب  دروآیم و  رد 
. دنکیم ادیپ  ناسنا  یبیجع  رس  درد  هچ  دروخ  مهب  هظفاح  ياههکبش  ینامز  میظنت  رگا  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  يرامیب  عون  ود  نیا 

***
يروآدای  تعرس 

. تسین مزال  تقو  هیناث ! مرازهکی  زا  شیب  هرطاخ  کی  يروآدای  يارب  دنیوگیم  نادنمشناد 
کی  ندیشک  نوریب  هدش ، يروآ  درگ  بیجع  یناگیاب  نیا  رد  هک  بلطم  هثداح و  هرطاخ و  اهنویلیم  نایم  زا  دینک  رکف  لاح 
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154 ص :
؟ تسا ياهداعلا  قراخ  راک  هچ  هیناث  مرازهکی  رد  مهنآ  يرکف » دید   » ربارب رد  اهنآ  نداد  رارق  هرطاخ و 

نهذ و يارب  لـئاسم  دارفا و  اـههرطاخ ، اـههثداح ، ردـقچ  لاـس  هد  نیا  رد  هدرک ، رفـس  شیپ  لاـس  هد  اـم  زیزع  تسود  کـی  دـینک  ضرف 
وادتفایم وا  تروصب  ام  مشچ  مینکیم و  زاب  ار  رد  ات  دنبوکیم  ار  هناخ  رد  ناهگان  تسا ، هدیدرگ  یناگیاب  نآ  رد  هدش و  حرطم  هظفاح ،

هب هک  ار  یسکع  اسآ  قرب  هظحل  کی  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  میـسانشیم » ار  وا   » هلمج دینادیم  اما  میـشکیم . يداش  دایرف  میـسانشیم و  ار 
قیدصت هدرک و  قیبطت  هدش ، يرادهگن  شیپ  لاس  هد  زا  هظفاح  رد  رگید  سکع  اهنویلیم  نایم  رد  وا  زا  هک  یسکعاب  مینیبیم  مشچ  هلیسو 

. تسام زیزع  تسود  نامه  نیا  هک  مینکیم 
زکرم کی  رد  یـصوصخم  هرامـش  تحت  مادک  ره  دـیآ و  رد  یئاههدـنورپ  تروصب  ناسنا  رفن  کی  هظفاح  تایوتحم  تارطاخ و  رگا  ایآ 

، دنزاس رضاح  ار  هدنورپ  کی  تعرس  نیا  هب  دنراد  تردق  زگره  دنشاب ، اهنآ  میظنت  یگدیسر و  رومأم  رفن  اهدص  دوش و  یناگیاب  گرزب 
! ام هظفاح  هاگتسد  بیجع  تردق  تسا  نیا 
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155 ص :

! هظفاح هزجعم  - 15

. دومن تیوقت  ارنآ  درک و  کمک  هظفاح  هب  ناوتیم  هار  نیا  زا  * 

! تسا ادخ  گرزب  ياهتبهوم  زا  يراکشومارف  یشومارف و  * 
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156 ص :
کـش یب  هک  میدیـسد  یقاـطا  هب  میدوـب  شدرگ  لوغـشم  دوـخ  ياـمعم  رپ  زیمآرارـسا و  دوـجو  لـخاد  رد  هک  دـیاهدرکن  شوـمارف  دـبال 

. زغم زیمآرارسا  قاطا  ندب ، یهدنامرف  زکرم  ینعی  تسا ، نآ  رد  ناهج  دوجوم  ياههاگتسد  نیرتهدیچیپ  نیرتزیمآرارسا و 
! ... شاوی دنتفگ  ام  هب  هک  مینزب  رانک  دوب  هدش  هدیشک  نآ  يور  هک  ار  ياهدرپ  نیتسخن  میتساوخیم 

؟ شاوی هک  تسا  ربخ  هچ  - 
اب دوخ  رمع  لوطرد  ام  هک  تسا  یثداوح  مامت  یناگیاب  لحم  تارطاخ و  مامت  زکرم  نیا  تسین  یلومعم  هداس و  هدرپ  کی  نیا  هک  دنتفگ 

زا یمیظع  شخب  تسا  نکمم  دنیبب  بیسآ  نآ  زا  ياهشوگ  ره  تسا و  هطفاح  زکرم  اجنیا  هلب  میتسه ، وربور  نآ 
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157 ص :
. دتسرفب یتسین  راید  هب  ار  ام  هتشذگ  تارطاخ 

ندب ساسح  ياههاگتـسد  اب  ًامیقتـسم  هک  ار  اهنآ  زغم  زا  یتمـسق  يزغم  یحارج  لمع  کی  رثا  رب  هک  میراد  غارـس  ار  یناسک  دنتفگ  ام  هب 
لاس دنچ  نآ  رد  یئوگ  دناهدرک ، شومارف  یلکب  ار  دوخ  هتشذگ  رمع  تارطاخ و  زا  لاس  دنچ  نآ  لابند  هب  دناهتـشادرب و  هتـشادن  طابترا 

. دناهدش هناگیب  اهنآ  اب  هدرب و  دای  زا  ار  یگمه  دناهتخانش  هک  ار  یصاخشا  هداد و  يور  هک  یثداوح  و 
رد دـیاب  ار  یـسانشدوخ  تساج ، نیمه  ام  فدـه  هک  میزادرپب  كزان  هدرپ  نیمه  یـسررب  هب  مینک و  فقوت  رتشیب  دـیاب  اـج  نیمه  میتفگ 

: مینک لیمکت  اجنیا 
هداد فلتخم  تاـعوضوم  صاخـشا و  قباوس  اههدـنورپ و  راـضحا  روتـسد  زغم ، یهدـنامرف  داتـس  زا  مه  رـس  تشپ  تسا ، یئاـغوغ  بجع 

در و اسآ  قرب  اههدنورپ  هیناث » مرازه  کی   » دودح رد  یتدم  رد  ددرگ و  یبایزرا  دـیدج  تاعوضوم  ثداوح و  اهنآ  ساسا  رب  ات  دوشیم ،
. ددرگیم لدب 

. تسا روآ  ماسرس  یتسار  تسین ، تعرس  يراکرپ و  نیا  هب  يراکدوخ  نفلت  زکرم  چیه  تسا ، یبیجع  یغولش 
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158 ص :

***
هظفاح  هزجعم 

. دنکیم هزجعم  هکلب  تسین  شاهدننک  هریخ  تعسو  تعرس و  هلئسم  اهنت  هاگتسد  نیا  راکهاش  دنتفگ  ام  هب  یلو 
؟ تسا هدراذگ  نآ  رب  ار  مان  نیا  یسک  هچ  و  هنوگچ ... ؟ میتفگ 

: هکنیا نآ  (1) و  دناهداد هزجعم  مان  نآ  زیگناتریح  ياهراک  زا  یکی  هب  نف  ياملع  نادنمشناد و  دنتفگ 
نآ ندرک  ادـیپ  يارب  شـشوک  شـالت و  هب  عورـش  سپـس  هدومن ، شومارف  یلکب  ار  یعوضوم  اـی  صخـش  ماـن  ناـسنا  هک  دوـشیم  رایـسب 

. دنکیم لابند  اج  همه  ار  دوخ  هدشمگ  دیامنیم و  وروریز  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هظفاح  یناگیاب  ياههسقف  دنکیم ،
ددرگیم دنادیمن  هک  يزیچ  لابند  هنوگچ  دنادیمن  رگا  و  ددرگیم ؟ شلابند  ارچ  دـنادیم ، ار  عوضوم  نآ  ای  مسا ، نآ  ناسنا  رگا  بوخ 

؟ تسیک ای  تسیچ ؟ دنادیمن  اًلصا  هک  ددرگب  ياهدشمگ  لابند  ناسنا  تسا  نکمم  ایآ 

. دوش هعجارم  منادیم » هچ  يرس « زا  هظفاح  باتک  هب  - 1
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159 ص :
هب فلتخم  نئارق  يروآ  عمج  اب  هاگان  ددرگیم و  تسیچ  دنادیمن  هک  ياهدشمگ  لابند  ناسنا  یشومارف ، نایـسن و  دروم  رد  لاح ، نیا  اب 

! دباییم ارنآ  تساجنآ و  وا  هدشمگ  هک  دوریم  ياهسقف  غارس 
لح هار  هک  تسا  یکیراب  هتکن  اجنیا  رد  تقیقح  رد  یتقو  تسه ، مه  نیا  ياج  یتسار  هدراذـگ و  هظفاح » هزجعم   » ار نیا  مان  نادنمـشناد 

: هکنیا نآ  تسا و  هتفهن  نآ  رد  روآ  تفگش  داضت  نیا 
هعومجم نآ ، ندروآ  تسدـب  يارب  هکلب  ددرگیمن ، تسیچ  دـنادیمن  هک  عوضوم  نآ  ای  ماـن و  نآ  دوخ  لاـبند  ناـسنا  دراوم  هنوگنیا  رد 

. دنکیم وجتسج  هدش  يروآ  عمج  شنهذ  رد  رظن  دروم  مان  هارمه  هک  ار  یثداوح 
هظفاـح زا  ار  لـحم  نآ  زور و  نآ  هدـنورپ  ًاروف  هدـش ، انـشآ  راـب  نیتـسخن  يارب  لـحم  نـالف  زور و  نـالف  رد  تسود  نیا  اـب  دـنادیم  اًـلثم 

مان نیا  دـنکیم  بلج  دوخب  ار  وا  هجوت  یـصخشم  ماـن  روبزم  هدـنورپ  يـالبال  رد  هاـگان  دوشیم  لوغـشم  نآ  ندز  قرو  هب  دـهاوخیم و 
نتفای  يارب  هک  ار  یئاهجنر  مامت  هک  دوشیم  داش  شاهدشمگ  ندرک  ادیپ  زا  نانچنآ  تسا  قیفر  مان  نامه  کش  نودب 
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160 ص :
. دنکیم شومارف  تسا  هدش  لمحتم  نآ 

یعادت  هلئسم  رگید ، بلاج  هنحص 

هک دنکیمن  یناگیاب  رگیدکی  زا  لقتـسم  هناگادـج و  روطب  ار  اههرطاخ  هک  تسا  نیا  میظع  یناگیاب  نیا  رگید  بلاج  صاوخ  زا  دـنتفگ :
ياههقلح اههورگ  نیا  نایم  رد  یتح  دنکیم و  ظفح  هورگ  هورگ  تروصب  ار  اههرطاخ  هکلب  تمحز ، رپ  هدوهیب و  رایسب  تسا  يراک  نیا 

. تسین لومعم  یناگیاب  چیه  رد  هک  يراک  دزاسیم ، رارقرب  یطابترا  میس  ياههتشر  لاصتا و 
دننام هورگ  کی  لئاسم  اریز  تسا ، یـشومارف  نایـسن و  زا  يریگولج  يروآدای و  لمع  هداعلا  قوف  تعـسو  تعرـس و  راک  نیا  مهم  هدیاف 

يروآدای لمع  دندوش و  کیرحت  اههقلح  همه  ات  میروآرد ، تکرحب  ار  اههقلح  زا  یکی  تسا  یفاک  دناهتسویپ و  مه  هب  ریجنز  ياههقلح 
. دریگ تروص 

دـشیم یناگیاب  هناگادج  اهنآ  زا  مادـک  ره  رگا  دـنک ، شومارف  ار  هثداح  کی  ای  صخـش  کی  تاصخـشم  زا  ياهراپ  ناسنا  تسا  نکمم 
اما دوبن ، نکمم  عقوم  نیا  رد  يروآدای  لمع 
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161 ص :
ندرک شومارف  هکنیا  هچ  دـشاب  تسد  رد  يرکف  ياههدـشمگ  ندرک  ادـیپ  يوسب  یهار  هشیمه  هک  دوشیم  ببـس  یعمج  هتـسد  یناگیاب 

. دتفایم قافتا  رتمک  هورگ  کی  يازجا  همه 
. دنراذگیم یناعم  یعادتا  ار  نآ  مان  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

***
میئامن یعـس  مینکیم ، ظفح  ار  يزیچ  هک  یماگنه  هب  هکنیا  نآ  ددرگیم و  طابنتـسا  هظفاح » تیوقت   » يارب رثؤم  هار  کـی  اـجنیا  زا  زین  و 
فارطا ثداوح  زا  یهورگ  هارمه  هب  ار  عوضوم  نآ  ینعی  مینک ، داجیا  رگید » یناکم  ینامز و  ثداوح   » و بلطم » نآ   » نایم رتشیب  یعادت 

مان ندرک  ظفح  ماگنه  هب  اًلثم  دریگ ، تروص  یناسآ  هب  يروآداـی  ثداوح  نیا  تاـقلح  زا  یکی  نداد  ناـکت  اـب  اـت  میتسرفب ، هظفاـحب  نآ 
اهنیا تسا ، نابایخ  نالف  ای  هسسؤم ، نالف  مان  فدارم  شاهملک  لکش  نامقیفر و  مان  هیبش  نآ  لوا  فرح  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  رهش  نالف 

(. دینک تقد   ) دنکیم هظفاح  تیوقت  ای  يروآدای و  رما  هب  يدایز  کمک 
یشومارف  گرزب  تمعن 

دینک بجعت  دراد  قح  دینک و  بجعت  دیاش  دنتفگ : ام  هب 
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162 ص :
دوخ ياج  هک  اهنآ  میئوگیمن  ارنآ  دننام  اهتبیـصم و  اهررـض و  ندرک  شومارف  تسا ، ادـخ  گرزب  ياهتبهوم  زا  یکی  یـشومارف  هک 

. تسا دعب  ياهنارود  ای  یکدوک و  نارود  هتشذگ  تارطاخ  زا  يدایز  رادقم  یجیردت  ندرک  شومارف  روظنم  دنراد -
هداعلا قوف  هچ  رگا  هظفاح  ياههسفق  دادعت  هکنیا  هچ  دهدیم ، ماجنا  ار  یمهم  رایسب  راک  لمع  نیا  اب  هظفاح  یناگیاب  هاگتسد  تقیقح  رد 

هار هظفحم »  » نیا هب  دـهاوخب  يدـیدج  هثداح  ره  دوش ، رپ  اهنآ  همه  يزور  رگا  دراد و  یباسح  تسا و  دودـحم  هرخالاب  یلو  تسا  داـیز 
! ... تسین اج  دیشخبب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دوشیم و  هدز  بقع  دبای ،

؟ یکانتشحو موش و  تشونرس  هچ  دنام  دهاوخ  زجاع  دیدج  مان  کی  ای  هملک ، کی  ظفح  زا  یتح  ناسنا  بیترت  نیا  هب  و 
دزیریم و رود  هب  ار  هتـشذگ  فرـصمیب  ياههدـنورپ  زا  يدادـعت  دـیدج  لئاسم  تارطاـخ و  دورو  اـب  کـیتاموتا  روطب  هاگتـسد  نیا  اـما 

يارب ار  اههسفق  دیامنیم و  یناکت  هناخ  حالطصا  هب  دنکیم و  شومارف  درادن  یتایح  تیمها  دروخیمن و  درد  هب  نادنچ  هک  ار  یتارطاخ 
هدامآ  زیمت و  رت و  دیدج ، تاعوضوم  شریذپ 
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163 ص :
. دزاسیم

نیا لومشم  دراد  تلاخد  صخش  یگدنز  رد  هک  ییاه  هدنورپ  زاین و  دروم  لئاسم  هک  تسا  شوهاب  يردق  هب  راک  نیا  رد  هکنیا  بلاج  و 
. یشومارف تسد  هب  ندرپس  هتسیاشو  تسا  تیمها  مک  هک  دوریم  اهنآ  غارس  هب  اهنت  دوشیمن ، هیفصت 

قاطا نیا  زا  میدرک و  یظفاحادـخ  میتشادـن و  عالطا  نآ  شقن  زا  نونکات  هک  ياهدـش  باـسح  بیجع و  هاگتـسد  هچ  هوا ...  میتفگ  اـم  و 
. میدوب هدرکن  هعلاطم  ار  نآ  هدرپ  کی  زا  شیب  زونه  هک  یلاح  رد  میدمآ  نوریب  زیمآرارسا 

ریاـس رد  شدرگ  هب  هدـمآ  نوریب  قاـطا  نیا  زا  سپـس  مینک ، یـسررب  تروـص  نیمه  هب  ار  زغم »  » ياـیاوز همه  میهاوـخب  رگا  میدرک  رکف 
هچ بلاـج و  هچ  زیگناروش ، هچ  دوشیم ، یبـیجع  راـک  هچ  میزادرپـب  ناـمدوخ  دوـجو  روـشک  ياهرهـش  اـههلحم و  اـههناخ و  اـهقاطا و 

!؟ ینالوط
؟ هتشادن ياهشقن  سدنهم و  ًاقلطم  تسا و  یفداصت  اًلماک  هدیدپ  کی  روانهپ  روشک  نیا  تفگ ، ناوتیم  زاب  لاح  نیا  اب  ایآ 

ياهناکدوک  تواضق  نینچ  ناوتیمن  شرجآ  کی  هرابرد 
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رد قلعم ، تسا  يرابغ  هرذ  ام  دوجو  روشک  هزات  نآ و  عومجم  ای  رهـش  کی  اـی  هلحم  کـی  اـی  قاـطا  کـی  هراـبرد  هک  دـسر  هچ  اـت  درک 

. یتسه خاک  نارکیب 
. تسا یسانشادخ  دیلک  یسانشدوخ  هنوگچ  میمهفیم : هک  تساجنیا  و 

. تسا هدش  شومارف  یهاگ  ینشور  تدش  زا  دیاش  هکلب  یفخم »  » یتح هن  تسا و  امعم »  » هن ادخ  دوجو  میباییم  هک  تساجنیا  و 
؟ تساجک باتفآ  هک  نابایب  ردتسد  هب  عمش  هتفرگ  نشور  زور 

تساجک ؟ بآ  هک  مهز  ناسرپ  سرپبآ  زا  ریغ  هدیدن  نایهام 
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! دراد یماجنا  زاغآ و  ناهج  ایآ  - 16

شوماخ يایندنورد  زا  تسناوتیمن  هقرج  نیا  شیادـیپ  لـماع  اـما  دـش  داـجیاون  یحرط  دیـشخرد و  ياهقرج  یتسه  قاـمعا  رد  ناـهگان 
. دشاب
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166 ص :
رگید يامعم  کی 

ناهج ياهمتا  هدش و  لیکـشت  اهمتا  زا  ناهج  مینادیم  اریز  دوریم ، یگدوسرف »  » هب ور  ناهج  هک  دهدیم  ناشن  دوجوم  تادهاشم  مامت 
. دناهیزجت لاح  رد  ءانثتسا  نودب  همه 

هکلب دنراد ، ندش  یـشالتم  هیزجت و  لاح  رد  رادیاپان و  ياهمتا  هک  دنتـسین  ویتکاویدار  ماسجا  اهنت  دنرادنپیم  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  و 
. دنوریم شیپ  دصقم  نیمه  يوس  هب  ور  زین  اهمتاریاس 

. دننکیم یط  ار  هار  نیا  يدنک  اب  رگید ، ماسجا  ياهمتا  دایز و  ًاتبسن  تعرس  اب  ویتکاویدار  ماسجا  ياهمتا  هک  تساجنیا  رد  توافت  اهنت 
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کی هک  دیشروخ  تمظع  هب  یمسج  رد  اما  تسا  زیچان  رایسب  هزیرگنـس  کی  دننام  کچوک  مسج  کی  رد  يریذپ  هیزجت  نیا  نازیم  هتبلا 

. دسریم نت  نویلیم  رازه  هب 300  زور  هنابش  کی  رد  تسا  رتگرزب  ام  هرک  زا  هبترم  رازهدصیس  نویلیم و 
. دزاس نشور  ام  يارب  يدایز  دودح  ات  ناهج  ماجنا  زاغآ و  هرابرد  ار  مهم  عوضوم  ود  دناوتیم  نایرج  نیا 

رب لاس  تیاهن  یب  رگا  اریز  ددـنویپیمن ، تیاهن  یب  هب  نآ  رمع  لوط  یـضعب ، روصت  فالخ  رب  دراد و  يزاغآ  ًامتح  يدام  ناـهج  نیا  - 1
ياهمتا همه  هیزجت  هکنیا  هچ  دنـشاب ، هدش  يژرنا  هب  لیدبت  هیزجت و  نآ  ياهمتا  یمامت  شیپ  لاس  تیاهن  یب  دیاب  دوب ، هتـشذگ  نآ  رمع 

رـضاح لاح  رد  ینونک  ناهج  دوب  مزال  بیترت  نیا  هب  دسریمن و  تیاهن  یب  هب  دهاوخب  ینالوط  نامز  دشاب و  دنک  ءیطب و  ردق  ره  ناهج 
. وس کی  زا  نیا  دشابن  يژرنا  هچراپکی  زج  هب  يزیچ 

هعطق دـننام  تسرد  ینعی  دـنوریم ، شیپ  ناسکی  لداعتم و  میـسقت  یتخاون و  کی  يوس  هب  يور  ًامئاد  ناـهج  ياـهيژرنا  رگید  يوس  زا 
ًاجیردت دازآ  ياوه  رد  هک  ياهتخادگ  نهآ 
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دوب دـهاوخ  یکی  اًلماک  فارطا  ياوه  ماسجا و  ترارح  اب  نهآ  هعطق  ترارح  هکدـسریم  یناـمز  دـشاپیم و  جراـخ  هب  ار  دوخ  ياـمرگ 

. دنراد شیپ  رد  ار  یتشونرس  نینچ  زین  ناهج  ياهيژرنا 
هجرد هک  نیمه  اـما  دـشابیم ، زمرق ) نوداـم  هعـشا  « ) اـمرگ  » شخپ عـبنم  هدیـسرن  تلاـح  نیا  هب  هک  ماداـم  هتخادـگ  نهآ  هعطق  نیا  هـتبلا 

. ددرگیم شوماخ  روبزم  هعشا  جاوما و  رگید  دش  يواسم  فارطا  اب  نآ  ترارح 
ياوه درکیم و  تکرح  الاب  هب  دشیم و  مرگ  اوه  ینعی  دوب  تکرح  رد  ًامئاد  نآ  رواجم  ياوه  دوب  هتخادـگ  نهآ  هک  یماگنه  هوالع  هب 

هب اما  دوب  شدرگ  رد  نآ  نوماریپ  يدودـحم  هقطنم  رد  یمئاد  میـالم  میـسن  کـی  بیترت  نیا  هب  تفرگیم و  ار  نآ  ياـج  فارطا  کـنخ 
شوماـخ زین  میـسن  نآ  دـش ) ناـسکی  فارطا  ترارح  هـجرد  اـب  نـهآ  ترارح  هـجرد  رتحیحـص : اـی   ) تسـشن ورف  ترارح  هـک  یماـگنه 

. ددرگیم
همه نیمز ، هرک  رـسارس  رد  نآ  هب  طوبرم  يابیز  هنحـص  نارازه  اههناخدور و  جاوما  شبنج  اهراشبآ و  شّرغ  اهرهن ، تکرح  رگید : لاثم 

زور کی  رگا  تساهنآ و  حوطس  فالتخا  دولوم 
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شّرغ زا  زور  نآ  دـنوش  میـسقت  نیمز  هرک  رد  تخاونکی  روط  هب  ینعی  دـنریگ  رارق  نیمز  هرک  رد  يواـسم  حطـس  کـی  رد  اـهبآ  نیا  همه 

. درک دهاوخ  تموکح  اهبآ  همه  رب  رابگرم  توکس  تلاح  کی  دوب و  دهاوخن  يربخ  رابیوج  همزمز  يادص  راشبآ و 
روط هب  هک  یماگنه  هب  دنوریم و  شیپ  توکـس  یتخاونکی و  يوس  هب  ًاجیردـت  تسا  نیمه  ًانیع  یتسه  ناهج  رد  دوجوم  ياهیژرنا  عضو 

. دنام دهاوخن  قلطم  یشوماخ  زج  يزیچ  دندش  میسقت  ناهج  رد  ناسکی 
لـصا رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دشاب . هدـش  لصاح  نونکات  تلاح  نیا  تسیابیم  دوب  هتـشذگ  ناهج  رمع  زا  تیاهن  یب  رگا  نیاربانب 

. دنربیم مان  نآ  زا  تلوهک »  » ای یپورتنآ »  » ناونع هب  کیمانیدومرت  مود 
ییاه لاس  شیادیپ و  خـیرات  ًاقیقد  میناوتن  ام  نامز  دـُعب  رثا  رب  تسا  نکمم  دراد ، يزاغآ  ًامتح  يدام  ناهج  هک  دزومآیم  ام  هب  لصا  نیا 

. تسا هتشاد  دوجو  يزیچ  نینچ  ملسم  روط  هب  یلو  میزاس  نشور  تسا  هتشذگ  نآ  رب  هک 
ینونک  ناهج  هک  دزومآیم  ام  هب  لصا  نیا  نینچمه  - 2
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هب اهمتا  همه  ندش  لیدبت  شماجنارس  اهيژرنا  یتخاونکی  اهمتا و  یجیردت  هیزجت  اریز  دبای  همادا  دناوتیمن  دبا  ات  دراد و  ینایاپ  هرخالاب 

. دوب دهاوخ  نوکس  توکس و  لاعف و  ریغ  تلاح  ای  يژرنا  کی  هب  لاعف  يژرنا  لیدبت  يژرنا و 
غارچ هک  دسریم  ارف  يزور  ماجنارـس  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهورین  ًاجیردـت  نامز  تشذـگ  رثا  رب  هک  یمدآ  دـننام  زین  ناهج  نیا 

(. دینک تقد   ) دراد شیپ  رد  اهورین  همه  نداد  تسد  زا  یغورف و  یب  یشوماخ و  زور  کی  تشگ ، دهاوخ  شوماخ  وا  رمع 
ای اهدـص  ناهج  نیا  دراد  ناکما  هک  تسا  نیا  دـنامیم  یقاب  اجنیا  رد  هک  ینخـس  اهنت  ناهج  زیخاتـسر  نیتسخن و  هقرج  ررکم ، ياهنارود 
ون زا  اهمتا  همه  هیزجت  ندش و  یشالتم  شیوخ و  تایح  ینالوط  نارود  یط  زا  سپ  هدش و  عورش  ياهطقن  نانچ  زا  راب  اهنویلیم  ای  نارازه 

. تسا هتفریذپ  دوخ  هب  ینیون  حرط  هدیدرگ و  داینب 
مک  مک  هتفرگ و  ناج  اهيژرنا  ون  زا  هداد و  يور  ناج  نیا  بلق  رد  میظع  يراجفنا  ضحم  توکس  یتخاونکی و  تلاح  نآ  رد 
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زا فلتخم و  ناگراتس  اهیباحس و  اهناشکهک و  هدومن و  زاغآ  ار  دوخ  رود  هب  شدرگ  ون  زا  هداد و  لیکشت  يدیدج  داوم  هتفای و  مکارت 

. دناهدمآ دوجو  هب  هدنز و ...  تادوجوم  نیمز و  هرک  نوچمه  یتارک  ون 
هدیچ ون  زا  حرط  نیا  دنتشگ  شوماخ  شیاه  يژرنا  دندرم و  ورف  شناگراتس  دیئارگ ، یشوماخ  هب  ام  ینونک  ناهج  هکنآ  زا  سپ  نینچمه 
تقد  ) تسا هتفرگ  دوخ  هب  يدبا  یلزا و  گنر  اهنآ  هعومجم  اما  دراد ، ینایاپ  زاغآ و  هدام ، ناهج  زا  ینارود  ره  هچرگا  نیاربانب  دوشیم 

(. دینک
نینچ هک  ماجنا  رد  دوب و  توافت  یب  تخاونکی و  زیچ  همه  هک  زاغآ  رد  هکنیا  نآ  تسا و  هتفهن  اجنیا  رد  راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  کی  اما 
هقرج شزاس  ورین  شخب و  یتسه  هقرج  نیتسخن : هقرج  دـیآ و  دراو  نآ  رب  تعیبط  ناهج  نیا  جراـخ  زا  یمیظع  يورین  دـیاب  دـش  دـهاوخ 

هنوگچ لاعف ، يژرنا  هنوگ  ره  دقاف  توافت و  یب  مارآ و  طیحم  کی  هنرگو  دنکفیب  شوماخ  نمرخ  نیا  رد  ار  یگدـنز  شبنج و  تایح و 
. ددرگ تکرح  شبنج و  أشنم  دناوتیم 

شیادیپ  رد  ناهج  هک  میریگیم  هجیتن  نخس  نیا  عومجم  زا 
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نینچ هب  دـنمزاین  ًاعطق  ندـش  شوماخ  زا  سپ  هدـنیآ  حرط  رد  هک  روطنامه  تسا . هدوب  یعیبط  ياروام  تردـق  کـی  هب  دـنمزاین  نیتسخن ،

. دوب دهاوخ  ییورین 
: مینک هصالخ  ریز  هلمج  دنچ  رد  میناوت  یم  ار  نآ  هک  دوشیم  هدوشگ  ام  يارب  یتسه  ياهامعم  زا  رگید  یکی  اجنیا  زا  و 

. یشیادیپ خیرات  دراد و  يزاغآ  هدام  ناهج   ؛
. یندش شوماخ  خیرات  دراد و  یماجنا  هدام  ناهج   ؛

. دشاب هدش  رارکت  اهراب  ماجنا  زاغآ و  نیا  تسا  نکمم   ؛
. دراد یعیبط  ياروام  لماع  کی  هب  زاین  شزاغآ ، رد  ناهج   ؛

. تسا دنمزاین  ییورین  نینچ  هب  زین  قلطم  یشوماخ  زا  سپ  شاهدنیآ  حرط  رد  ناهج   ؛
تقد  ) دـیوگ خـساپ  يرگید  دایز  تالاؤس  هب  دـناوتیم  قیاقح  نیا  درادـن ، یموهفم  ینونک  ناهج  نیا  تیدـبا  تیلزا و  بیترت  نیا  هب  و   ؛

(. دییامرف
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تشونرس مان  هب  ياهلئسم  - 17

دنازرلیم ار  ناسنا  تشونرس  هرابرد  رکف 
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. دوشیم دلوتم  ردام  زا  وا  هارمه  هک  دراد  یتشونرس  یسک  ره  دنیوگیم 

تشونرس نیا  دوشیمن . ادج  وا  زا  ياهظحل  دنکیم و  بیقعت  ار  وا  اج  همه  یگدنز  کیرات  هّرد  رد  حابـشا  هیاس  نوچمه  تشونرـس  نیا 
! تسا وا  ناج  حور و  تباث  گنر  نیا  هک  تسا  رتتباث  ناسنا  نت  تسوپ  گنر  زا 

تشونرس يزاب  نیا  دننکیم و  یگدنز  تشونرس  نیگنس  هیاس  ریز  رد  همه  اون ، اب  اونیب و  دازآ ، هدرب و  ادگ و  هاش و  گرزب و  کچوک و 
. دناشنیم هایس  كاخ  رب  ار  یقیال  لقاع و  هنازرف و  دارفا  دناسریم و  یقرت  جوا  هب  ار  یلمهم  قمحا و  ًارهاظ  دارفا  هک  تسا 

هلیبق ناخ  نالفب  اما  دراپسیم  گرم  تسد  هب  دنکیم و  ناوتان  ریپ و  یلیل  شقوشعم  اهنت  مغ  رد  ار  نونجم  هک  تسا  تشونرـس  يزاب  نیا 
تبعل  نارازه  ناقاخ  نب  ناقاخ  نالف  ای 
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! دشخبیم نیریش 

تزع جوا  هب  ار  يراکهبت  ناراکهنگ  دنکیم و  رد  هبوچ  رـس  رب  ای  دنکفایم  نادنز  هب  ار  یناهانگ  یب  هک  تسا  تشونرـس  يزاب  نیا  زین  و 
. دناسریم يدازآ  و 

اهنت هن  تسا ، زیگناتشحو  هرهلد و  ردقچ  دشاب - كانتشحو  موش و  ياهتـشونرس  زا  ام  تشونرـس  دنکن  هکنیا  عوضوم و  نیا  هرابرد  رکف 
ردام زا  یموش  تشونرـس  اـب  رگا  ياو  يا  هک  دـنازرلیم  ار  ناـسنا  دوجو  دوپ  راـت و  زین  يدرف  یگدـنز  رظن  زا  هک  شنیرفآ  هفـسلف  رظن  زا 

 ... دوشیم هچ  میشاب  هدش  دلوتم 
***

هتـشون دراد  تیدبا  گنر  هک  یتباث  بکرم  اب  يزیمآرارـسا  باتک  نورد  رد  ام  یگدـنز  تایئزج  هک  ینعم  نیا  هب  تشونرـس  ًاملـسم  یلو 
اههناسفا ریطاسا و  نارود  هب  نآ  هشیر  تسین و  شیب  یموهوم  هفارخ و  دوش  يرادـهاگن  ام  دوجو  نوریب  ای  دوجو  نورد  رد  دـشاب و  هدـش 

. ددرگیم زاب 
همه  هکلب  تسین  تسد  رد  دنک  دییأت  ار  عوضوم  نیا  هک  ياهناشن  چیه  هدننک و  عناق  یقطنم و  لیلد  چیه  تقیقح  رد  و 
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176 ص :
. دنکیم یفن  ارنآ  لیالد 

. تسا زیچ  دنچ  همه ، زا  شیب  تسا  هدروآ  رد  یناهج  هناسفا  کی  تروص  هب  هداد و  گنر  بآ و  كانتشحو  هفارخ  نیا  هب  هچنآ  اما 
یگدرب تراسا و  ریجنز  هب  ار  اهناسنا  دـنهاوخیم  دودـحم  ای  عیـسو  سایقم  رد  هک  یناسک  ماـمت  يارب  تسا  يرثؤم  هلیـسو  هکنیا  تسخن 

اهنآ بـالقنا  شروش و  ماـیق و  زا  دننکـشب و  مه  رد  ار  اـهنآ  تمواـقم  دـننک و  رامعتـسا  ار  اـهناسنا  دـنهاوخیم  هک  اـهنآ  يارب  دـنناشکب ،
. دننک يریگولج 

یگدرب دض  رب  هزرابم  رد  ار  اههدارا  هک  تسا  یفاک  نآ  لامتحا  یتح  رییغت و  لباق  ریغ  هدش و  نییعت  يربج  تشونرس  کی  رکف  هکنیا  هچ 
: دیوگب اهنآ  هب  دزاس و  شوماخ  ار  اهبالقنا  اهنایغط و  اهشروش و  شتآ  دنک و  تسس  رامعتسا  و 

دارم قفو  رب  هن  رگا  دـندرک ، اـم  روضح  یب  یلزا  تمـسق  نوچ   » هدوب و نینچ  لزا  زا  شتـشونرس  هدز  رامعتـسا  هدرب و  ریقف و  تلم  کـی  »
«! میریگب هدرخ  دیابن  تسا 

عبانم  یتح  ایند و  تورث  مامت  اهیبرغ »  » اًلثم رگا  و 
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اپ تسد و  یگدـنز  گرم و  ناـیم  رد  قرـش »  » دـنعلبیم و دـنرتدنمزاین  نآ  هب  همه  زا  ناـشدوخ  هـک  اـهیئاقیرفآ  نوـچمه  يریقف  ياـهتلم 

: هک تسا  یلزا  میسقت  کی  دنزیم ،
دشاب ... !» نیشن  هدرپ  نیا  يرازاب و  دهاش  نآدوب  نیا  یلزا  مکح  لگ  بالگ و  راک  رد  »

 ...! تسکش تسا ، تسکش  شماجنارس  یعیبط  ملسم  نیناوق  اب  هزرابم  نوچمه  یتاریدقت  نینچ  اب  هزرابم  و 
دننادیم شخب  يدازآ  ياهتـضهن  ناماگ  شیپ  زا  ار  دوخ  حالطـصا  هب  هک  اهتـسیلایرتام »  » یلک روطب  و  اهتـسیسکرام »  » تسا نیا  بیجع  و 
. تسین تشونرس  هیضرف  هب  تهابش  یب  دراوم  زا  يرایسب  رد  نآ  حرط  هک  دنتسه  یفسلف  اب  یخیرات  ینیشام  ربج  عون  کی  هب  دقتعم 

« تیهام  » دنراپسب و شدوخ  تسدب  ار  ناسنا  تشونرس  مسیلایرتام  لصا  لوبق  اب  دنشوکیم  هک  دنتـسه  اهتـسیلایسن » اتـسیزگا   » نایم نیا  رد 
. دننادب وا  دوخ  قولخم  تسا  ناسنا » کی  یعامتجا  يدرف و  ياهشزرا  هعومجم   » اهنآ حالطصا  رد  هک  ار 

ربج و هدیقع  هب  ندز  نماد  هک  دسریم  رظنب  لاحره  هب 
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نآ يرامعتـسا  يریدخت و  تیـصاخ  نیمه  هدیئاز  زین  رـشب  خیرات  ياهروتاتکید  ریاس  سابع و  ینب  ای  هیما  ینب  يافلخ  فرط  زا  اًلثم  ریدقت 
میب مدرم  هناتخـسرس  تمواقم  زا  هک  رکـشل  هدنامرف  دنتخیر  اهرهـش  زا  یکی  هب  لوغم  رگتراغ  نایرگـشل  زا  یکی  هک  یماگنه  ایوگ  هدوب ،

یمتح تشونرس  یهلا و  باذع  عون  کی  رکشل  نیا  ندمآ  هک  دومن  مالعا  مدرم  هب  نآ  یط  درک و  یهاتوک  ینارنخس  مدرم  يارب  تشاد ،
. دنهد رد  نت  نآ  هب  مدرم  هک  رتهب  هچ  تسا و 

هناـشن ناـسنا  هب  ناـسنا  تشونرـس  ندرپس  هدارا و  يدازآ  هب  دـندوب  یناـسنا  شخب  يدازآ  ياـهتضهن  نارادـمچرپ  هک  ناربماـیپ  توعد 
. تسا عوضوم  نیا  يارب  يرگید 

اهدوبمک و اهتسکـش ، عاونا  يارب  یتحار  رـسدرد و  یب  هیجوت  هک  تسا  نیا  دـهدیم  ناج  تشونرـس  هناسفا  هب  هک  يرگید  عوضوم  - 2
اـهاطخ و اـهتیلؤسم و  همه  زا  ار  دوخ  تخادـنا و  تشونرـس  ندرگ  هب  ار  اـهنیا  همه  هاـنگ  ناوـتیم  نآ  کـمک  هب  تساـهیراک و  طـلغ 

! داد بیرق  زین  ار  دوخ  نادجو  یتح  تشاد و  رود  هب  اهضارتعا ،
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ای هاگـشناد ، روکنک  رد  رگا  دیوگب  اًلثم  دزادـنیب و  تشونرـس  ندرگ  هب  ار  دوخ  گرزب  ياهيزوریپ  یـسک  دـینیبیم  رتمک  لیلد  نیمه  هب 

ینادراک و تقایل و  هجیتن  ًالومعم  ار  اهنیا  تسا ، هدوب  تشونرـس  رطاـخ  هب  مدـش  زوریپ  تراـجت  نـالف  اـی  یـسایس  مهم  ماـقم  نـالف  زارحا 
! دننادیم دوخ  راشرس  شوه  یتاذ و  دادعتسا  تیارد و 

ام تشونرس  دنیوگیم  دنوشیم  تسکش  اب  هجاوم  هقباسم ، رد  دنیامنیم ، طوقـس  دوخ  ماقم  زا  دنوشیم ، تسکـشرو  هک  یماگنه  هب  اما 
! دنراذگیم دوخ  ياهیراکبارخ  ای  تاهابتشا  يور  یشوپرس  هار  نیا  زا  تسا و  هدوب  نیا 

دادعتسا غوبن و  اهيزوریپ  رد  اما  دریگیم . ندرگ  هب  ار  وا  ناهانگ  دیآیم و  ناسنا  غارس  هب  اهیتخبدب  رد  هشیمه  هک  تشونرـس » هراچیب  »
. دوشیم بوسحم  ناسنا  يدنسپدوخ  یهاوخدوخ و  تیعقاو و  زا  زیرگ  ياههرهچ  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و  نادیم  رگیزاب  یتاذ 

لاثم  ناونع  هب 
دننام یمومع  نکاما  زا  یکی  رد  یناوج  رسپ  رتخد و 
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طخ يدوعص  سوق  ياج  هب  ناشقـشع  ترارح  هجرد  ًاروف  لومعم  قبط  دنوشیم و  انـشآ  مهاب  یـسکس  ملیف  کی  هبذج  ریثأت  تحت  امنیس 

اب ییامنیـس  ییایؤر و  هنالوجع  اًلماک  جاودزا  کی  حرط  هک  درذـگیمن  يزیچ  دریگیم و  رارق  ممیزکام  دـح  رد  هدرک و  یط  ار  يدومع 
. دنزیریم مه 

نیا نامگ  هب  مادک  ره  دـنهد  رارق  تروشم  فرط  دـننک و  ربخ  ار  نیب  عقاو  نشور و  ناتـسود  ای  ردام  ردـپ و  هکنیا  ياج  هب  عقوم ، نیا  رد 
هعلاطم نیرتمک  نودـب  دـننکیم و  ناـمتک  همه  زا  دربب ، دـنزب و  یثلاـث  صخـش  اداـبم  دـناهدروآ  تسد  هب  یبلاـج  هفحت  برچ و  همقل  هک 

. دنیامنیم باختنا  ار  رگیدکی 
ار دوخ  یقالخا  یمسج و  بویع  دنکیم  یعس  نیفرط  زا  مادک  ره  دریگیم و  ماجنا  یصاخ  یترپ  ساوح  یگچاپتسد و  اب  يدزمان  نارود 

. دنهد هولج  لآ  هدیا  هتساریپ و  هتسارآ و  تهج  ره  زا  ار  شیوخ  دننک و  ناهنپ  يرگید  زا 
یگدـنز نتم  رد  ماگ  مناخ  واقآ  سپـس  درذـگیم ، لماک  باصعا  ریدـخت  لاح  کـی  رد  لـسع  هاـم  دریگیم و  رـس  یتمالـس  هب  جاودزا 

مشچ و مکمک  دوشیم ، يداع  عاضوا  دنرذگیم و 
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ره هک  درذـگیمن  يزیچ  دـنوشیم و  هاگآ  رگیدـکی  رد  ياهزات  یگنهاـمهان  اـی  بیع  زا  زور  ره  ددرگیم و  رادـیب  باوخ  زا  ناشـشوگ 

!! دنکیم هایس  هیشاح  نتم و  زا  ار  بویع  هچرتفد  تاحفص  مامت  درامشیم و  يرگید  يارب  بیع  کی  رازه و  مادک 
نینچ راـتفرگ  ارم  تشونرـس  يزاـب  تسا ، هدوب  نیا  نم  تمـسق  منک  هچ  دـیوگیم : دـشکیم و  رب  لد  زا  ینازوـس  هآ  اـقآ  هک  تساـجنیا 

؟ اجک نیا  اجک و  نم  نالا  هدرک و  يرسمه 
رییغت يدنـسپیمن  وت  رگ  ، » مینک رارف  تشونرـس  تسد  زا  میناوتب  هک  میتسه  نآ  زا  رتکچوک  ام  دنکیمن  هک  اههچ  ریدـقت  تسد  یتسار 

«! ار اضق  هد 
شلیلد دناهتفگ ، تسرد  تسا  هایـس  یـضعب  یناشیپ  دناهتفگ  میدن  میدق و  زا  هکنیا  دـب  علاط  سناش و  تسد  زا  هآ ، دـیوگیم  زین  مناخ » »

کلم رد  مادک  ره  هک  دندمآ  نم  يارب  فیرش  بیجن و  لیصا و  ياههداوناخ  زا  تفارـش ، اب  ناسنا  بوخ ، راگتـساوخ  همه  نآ  تسا  نیا 
قلنعج ناوج  نیا  امن و  مدآ  وید  نیا  راتفرگ  ارم  تشونرس  يزاب  هایـس و  تخب  یلو  مدز ، همه  هنیـس  هب  در  تسد  اما  دندوب  یهاشداپ  دوخ 

. دناهتفگ بوخ  یتسار  درک  زیچ  همه  یب 
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درک ! ناوتن  دیفس  رثوک  مزمز و  بآ  هبهایس  دنتفاب  هک  ار  یسک  تخب  میلگ 
هدـید ار  ماجرفان  ياهقشع  نیا  ماجنارـس  دوخ  مشچ  اب  هک  هدوب ، ناشدوخ  يرایتخا » تقامح   » دولوم اهیتخبدـب  نیا  ماـمت  هک  یلاـح  رد 

نآ اب  ءافخا  روط  هب  یتح  تروشم و  هعلاطم ، نیرتمک  نودب  دوب  ناشیگدنز  رد  راب  نیتسخن  دنتـشادن و  هبرجت  چیه  هک  يراک  ردو  دـندوب 
. دناهداد ماجنا  یگچاپتسد 

. تسا ناوارف  زیچ  همه  جاودزا و  یلیصحت  يراجت ، یسایس ، لئاسم  رد  هنومن  نیا  زا  و 
يارب اهنآ  تسا ، یعامتجا  ياههدیدپ  للع  زا  مدرم  زا  يرایسب  عالطا  مدع  هدیـشخب ، توق  تشونرـس  هناسفا  هب  هک  یناور  رگید  لماع  - 3

، دنزاس یـضار  ثداوح  للع  هب  خساپ  ياضاقت  ربارب  رد  ار  شیوخ  رگوجتـسج  حور  دنهدن و  ار  هعلاطم  رکف و  تمحز  ناشدوخ  هب  هکنیا 
اب هلباقم  ياعدا  هک  یتلم  دندیبوک و  مه  رد  ار  ناهج  برغ  قرش و  لوغم  رگشل  اًلثم  رگا  دنیوگیم  دنشکیم و  شیپ  ار  تشونرـس  هناسفا 

هنوگ  ره  دقاف  یشحو و  موق  کی  ربارب  رد  تشاد  ناهج  دنمورین  ياهشترا  نیرتگرزب 
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. تسا هدوب  ام  تلم  خیرات  رد  تشونرس  ریدقت و  عون  کی  نیا  دش  بوذ  تشگ و  ناریو  دمآرد و  وناز  هب  کیتکات 

، دندشن زبس  نیمز  زا  هبترم  کی  یـشحو  رکـشل  لیـس  نیا  هوالع  هب  هدوب ، هچ  زور  نآ  رد  ام  یلخاد  فعـض  طاقن  دـننکیمن  رکف  چـیه  و 
ینیب شیپ  ار  عاضوا  دنتـسناوتیم  دـندوب  شوه  هب  تقو  نارادمدرـس  رگا  هک  هدوب  لبق  ینالوط  ياهتدـم  زا  اـهنآ  راـک  كرادـت  ًاملـسم 

. دنریگب ار  لیس  نیا  لباقم  دندرکیم  ار  يرطخ  نانچ  ساسحا  هک  ییاهروشک  هب  نتسویپ  هزرابم و  ای  هحلاصم  تملاسم و  قیرط  زا  دننک ،
ار اهمشچ  همه  هک  دندرک  طوقس  سپـس  دندرک و  هریخ  ار  اهمشچ  همه  هک  دندیـشخرد  نانچ  زاغآ ، رد  ایناپـسا ، رد  ناناملـسم  رگا  ای  و 

هلبنـس نازوج و  ناطرـس و  جرب  هب  سمـش  برقع و  هب  رمق  لاقتنا  لقن و  علاط و  لابقا و  تشونرـس و  ریدـقت و  رطاخ  هب  دـنتخاس ، ناـیرگ 
. تسا هدوب  شناملسم  ربخ  یب  لفاغ و  لسن  نارادمامز و  ياهیراک  شومارف  اهینار و  سوه  اهيرورپ ، نت  لومعم  هکلب  تسا ، هدوبن 

تسین  یناسآ  راک  لماوع  نیا  هرابرد  شراک  نوچ  یهتنم 
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ناناملـسم دوب  ریدقت  هک  زور  نآ  ات  دنیوگیم  دننکیم و  ناسآ  ار  راک  هدز و  رب » نایم   » حالطـصا هب  دنرادن ، ار  نآ  هلـصوح  سک  همه  و 

! دندش نوگژاو  مه  اهنآ  دش  نوگژاو  ریدقت  هک  زور  نآ  دندرک و  دننک  تموکح  سلدنا  رد 
. دنارورپیم دوخ  لد  رد  ار  يربج  تشونرس  عون  کی  میتفگ  هک  روطنامه  زین  یتسیلایرتام  رکفت  زرط  - 4

ناـمتخاس هک  تسا  نیا  شموـهفم  میـسانشب  تیمـسر  هب  ار  لوـلعم  تلع و  ربـج  لـصا  اـم  بتکم  نیا  تاـمیلعت  تحت  هـک  یماـگنه  اریز 
نوناق دـننام  تسرد  هک  دـنکیم  میـسرت  یتشونرـس  وا  يارب  شتیبرت ، میلعت و  طیحم و  هفاضا  هب  یناسنا ، ره  یحور  یمـسج و  صوصخم 
هجیتن مه  نآ  مینیبیم  هدارا  مان  هب  هچنآ  تسین و  راک  رد  يراـیتخا  هدارا و  هنوگچیه  تسا و  ریذـپانفلخت  یعیبط  نیناوق  ریاـس  هبذاـج و 

. تسین نآ  زا  يزیرگ  دیآیم و  دوجو  هب  لولعم  تلع و  تیصاخ  قبط  تسا و  سک  ره  ینورد  لماوع  يربج 
***

تشونرس  يارب  یلیلد  هنوگ  چیه  ایآ  مینیبب  نونکا  میدرک  یسررب  ار  تشونرس  شیادیپ  فلتخم  ياههمشچرس  اجنیا  ات 

تشونرس مان  هب  ياهلئسم  - 17www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


185 ص :
. میراد ینعم  نیا  هب 

یپ رد  ام  اهیگلـصوح  یب  ای  ام ، دوخ  ياهیراک  منادـن  اـی  رامعتـسا ، تنطیـش  نیا  هکلب  هن ، تفگ : دـیاب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  عطق  روط  هب 
دارفا تاعامتجا و  ریـسم  نییعت  رد  هک  یکانتـشحو  یفارخ  هلئـسم  کی  هک  تساه  تسیلایرتام  تسردان  راکفا  ای  اههدـیدپ و  لـلع  یئوج 

. دراذگیم وا  ياپ  شیپ  تسا  تیعقاو  زا  زیرگ  یگداتفا و  بقع  دوکر و  لماع  اج  همه  رد  تسا و  رثؤم  هداعلا  قوف 
نان و ياهعونلا  بر  ریطاسا  نایرپ و  هاش  ياهناتـساد  ياهناسفا و  ياهلوغ  فیدر  رد  دیاب  ار  طلغ ) ینعم  نیا  هب   ) تشونرـس تقیقح  رد 

. تسناد نآ  دننام 
دوخ یگدنز  دوبهب  يارب  ءانثتـسا  نودـب  اهناسنا  همه  اریز  تسا ، یناسنا  ره  هاگآان  هاگآ و  نادـجو  یتشونرـس  نینچ  در  رب  لیلد  نیرتهب 

هب دـهدیم ، لیکـشت  رتهب  یگدـنز  يارب  شـشوک  شالت و  ار  ناسنا  یگدـنز  نیتسخن  نوناق  هک  يروط  هب  دایز ) ای  مک   ) دـننکیم شـالت 
. تسا ییانثتسا  صاخ و  دراوم  رد  اهنت  لصا  نیا  زا  فارحنا  هک  يروط 

تسیابیم  تشاد ، تیعقاو  تشونرس  رگا  بوخ ،
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186 ص :
. دنشاب یلبق  هدش  نییعت  تشونرس  راظتنا  رد  همه  دنزن و  یشالت  چیه  هب  تسد  سک  چیه 

. دهدن تخس  ياهمیژر  نامرد و  هب  نت  شیرامیب  دوبهب  يارب  رامیب 
. دننکن اسرف  تقاط  ياهنیرمت  هقباسم  رد  يزوریپ  يارب  شزرو  نانامرهق 

. دنناوخن سرد  همه  نیا  تاناحتما  رد  تیقفوم  يارب  نایوجشناد 
تشونرس هک  اریز  دننکن  راومه  دوخ  رب  تمحز  شیوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  مادک  چیه  نادنمشناد  ناناگرزاب و  نارگراک و  هرخالاب 

. دیآیم ناسنا  غارس  هب  شدوخ  تسا و  یعطق 
تـشونرس هب  تسکـش  زا  سپ  هک  اهنآ  یتح  دنکیم و  در  دصرددص  ینعم ، نیا  هب  ار  تشونرـس  هلأسم  رـشب ، نادجو  هک  دـناسریم  نیا 

. دنرادن لوبق  ار  نآ  اًلمع  راک  زاغآ  ماگنه  هب  دنربیم ، هانپ 
شنزرس  ناشلامعا  رطاخ  هب  ار - نایناج  نالتاق و  یتح  سک - چیه  میرادن  قح  رگید  میریذپب  ار  تشونرس  ام  رگا  هوالع  هب 
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187 ص :
! دناهتشادن رارف  هار  هدوب و  ناش  تشونرس  هک  اریز  مینک 

گنج تسا و  تشونرـس  اب  گنج  اهنآ  هک  ارچ  ددرگ ، لیطعت  دیاب  همه  عامتجا  درف و  زا  يداقتنا  ياهثحب  اههمانزور ، داقتنا  ياهنوتس 
. درادن ياهجیتن  تشونرس  اب 

رییغت هک  اریز  ددرگ  شوماـخ  ناـهج  رد  دـیاب  هـمه  يدازآ  لالقتـسا و  بـسک  يارب  ریگ  یپ  ياـهداهج  شخب و  يدازآ  تازراـبم  هـلعش 
! ار اضق  داد  ناوتیمن 

شالت هب  هنرگو  دناهتخانـش ، دودرم  ار  تشونرـس  تیلوئـسم  نیا  لوبق  زا  شیپ  ًامتح  دـنتیبرت  میلعت و  رما  راک  رد  تسد  هک  یناـسک  ماـمت 
. دنتساخیمن رب  هدوهیب 

چیه تشونرس  لوبق  اب  هک  تسا  هفیظو  تیلؤسم و  فیلکت و  هلئـسم  ناشتامیلعت  هدام  نیرتییادتبا  نیرتنـشور و  ینامـسآ  گرزب  ناربمایپ 
. دنرادن یبسانت  هنوگ 

. تسا ساسا  یب  همه  راختفا  ياهلادم  اههمان ، قیوشت  اههمانریدقت ، همه  تشونرس  نیغورد  لصا  لوبق  اب 
. تسا هناقمحا  هناملاظ و  اهتازاجم  اهرفیک و  اههاگداد و  همه  زین  و 
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188 ص :
ایآ تسا ، یـشحاف  راکـشآ و  ملظ  هک  دننک  لوبق  ار  یتشونرـس  نینچ  دنناوتیمن  هاگ  چیه  دنراد  ادخ  هب  هدیقع  هک  اهنآ  هتـشذگ ، همه  زا 

لؤسم ار  وا  دعب  دنک و  يراک  هب  روبجم  تشونرـس  قیرط  زا  ار  يرگید  دشاب  هتـشاد  تلادـع  قطنم و  رـصتخم  هکیـسک  درک  رواب  ناوتیم 
! شموش تشونرس  نآ  هب  روبجم  هراچیب  هدنب  هن  تسا  وا  دوخ  هجوتم  دشاب  یتیلؤسم  رگا  هک  یلاح  رد  دسانشب 

ای دنکیم ، طوقـس  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  گنـس  هعطق  کی  ناسنا و  نایم  هک  دمهف  یمردق  نیا  زاب  درادن  ادـخ  هب  هدـیقع  یـسک  رگا  و 
: اریز تسا  قرف  دنزرلیم  میسن  ربارب  رد  هک  یناتخرد  گرب 

نیا هک  دراد  دوجو  حضاو  قرف  کی  ناج  یب  هدـنز و  تادوجوم  نایم  هک  میوش  رکنم  میناوتیمن  ار  تقیقح  نیا  مینک  راکنا  ار  هچ  ره  ام 
یکی تسه  اهنآ  نایم  زین  راکـشآ  زایتما  هجو  کی  یلو  دنراد ، دنرادن ، كرتشم  دـح  اهنیا  مییوگیمن  دـنکیم  زاتمم  مه  زا  ار  ناهج  ود 

ومن و هیذغت و  شرثا  میراذگیم و  تایح »  » ار شمان  هک  تسا  ياهتخانشان  زومرم و  يورین  ياراد 
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189 ص :
. تساهنیا دقاف  یلک  هب  يرگید  هک  یلاح  رد  تسا - لثم  دیلوت 

. دنراد تاناویح  دنتسه و  نآ  دقاف  ناهایگ  هک  تکرح  سح و  مان  هب  مینیبیم  يرگید  زرم  هدنز  تادوجوم  نایم  رد  سپس 
، دریگب میمـصت  دـنک ، رکف  دـشیدنیب ، دـناوت  یم  وا  هـک  اریز  مـینکیم  هدـهاشم  تاـناویح  ریاـس  ناـسنا و  ناـیم  رد  ینـشور  زاـیتما  زاـب  و 
هن اهنیا  همه  دزادرپب  دوخ  لماکت  هب  دهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  دهدب ، جرخ  هب  راکتبا  دیامن ، هعلاطم  دنک ، يزاسدوخ 

. اهناسنا همه  هب  طوبرم  دودحمان و  عیسو و  سایقم  کی  رد  هکلب  دوخ  یگدنز  هب  صوصخم  دودحم و  قفا  کی  رد 
هک تسا  وا  دوخ  نیا  هدـش و  هدرپـس  وا  دوـخ  تسد  هب  ناـسنا  تشونرـس  لـیلد  نیمه  هب  تسین و  تاـناویح  زا  کـی  چـیه  رد  زاـیتما  نیا 

! نشور ابیز و  دهاوخب  رگا  کیرات و  موش و  دشاب  لیام  رگا  دزاسیم  ار  شیوخ  تشونرس 
. ار تاناویح  هن  ناهایگ و  هن  دنسانشیم ، شیاهراک  ربارب  رد  لؤسم »  » ار وا  همه  لیلد  نیمه  هب  و 
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190 ص :
تادوجوم ناهایگ و  تاناویح و  رب  ناسنا  ياهزایتما  اهتوافت و  همه  راکنا  زج  یموهفم  ناسنا  هرابرد  تشونرـس  هلأسم  لوبق  لاح  نیا  اب 

هب سک  ره  تشونرـس  دیوگیم  لیالد  همه  نیاربانب  تسین . راگزاس  یـسانشناسنا  لوصا  زا  کی  چـیه  اب  نیا  تشاد و  دـهاوخن  ناج  یب 
. تسا هدش  هدرپس  وا  دوخ  تسد 
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191 ص :

شنیرفآ هفسلف  - 18

؟ دراد یلصاح  هچ  ام  تفر  دمآ و  و  دش ؟ میهاوخ  هچ  ماجنارس  و  میدمآ ؟ دوجو  هب  هچ  يارب 
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192 ص :
؟ میاهدمآ دوجو  هب  هچ  يارب  ام  دنکن : نارگید  زا  ای  دوخ  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  تسا  یسک  رتمک 

.!؟ دیرفآ ار  ام  هک  تشاد  مک  زیچ  هچ  گرزب  دنوادخ 
؟ دمآیم نیمز  هب  نامسآ  دشیم  بارخ  ملاع  ياجک  دوبن ، ام  شنیرفآ  رگا 

دقاف تارک  زا  يرایسب  رگم  دروخیمن  ناکت  بآ  زا  مه  بآ  ًارهاظ  دندشیم !؟ یشالتم  تارایـس  تباوث و  دنتخیریم ؟ مه  هب  اهناشکهک 
؟ دنراد یبیع  هچ  اهنآ  دنتسین ؟ هنکس 

؟ میدوبن ام  رگا  دشیم  هچ  یتسار  رتمک ... ! هدوهیب  يوبدب  ياههزره  فلع  تشم  کی  رتمک ، عقوت  رپ  ياعدمرپ  وجارجام و  تشم  کی 
مینک و شتسرپ  شیاتس و  ار  وا  ام  اًلثم  دنک ، فرطرب  ار  دوخ  زا  يزاین  هک  هدوب  نیا  گرزب  دنوادخ  روظنم  رگا  یهگناو 
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193 ص :
. تسین راگزاس  وا  ياهتنا  یب  تاذ  يزاین  یب  اب  هک  میئاسب  نیبج  شتمظع  ناتسآ  رب 

يارب يرثا  نیرتمک  دـیاشگب  باتفآ  مذ  ای  حدـم  هب  نابز  یـسمش ، هموظنم  تارک  زا  یکی  زا  ياهداتفا  رود  هشوگ  رد  ياهرپ ، بش  رگا  ایآ 
يرابغ هرذ  دیـشروخ  هک  اریز  تسا ، رتمک  مه  نآ  زا  تیاهن  یب  دوجو  کـی  ربارب  رد  اـم  ناـمیا  رفک و  کـش  نودـب  ًاملـسم و  دراد ...  وا 

! تسا نادرگرس  وا  تمظع  اب  هاگراب  رد  هک  تسا 
لزا زا  ام  تقلخ   » هک میدروآیمن  رب  رـس  میدـنامیم و  مدـع  هاچ  رد  شاک  يا  تسیچ ؟ يارب  سپ  تسین ، اـهنیا  يارب  اـم  شنیرفآ  رگا  و 

«! ... دوب روجان  هلصو  کی 
يارب یفدـه  هنوگ  چـیه  دـناهدش و  شنیرفآ  یچوپ  هب  دـقتعم  دـناهدرک و  هدوسآ  یلک  هب  ار  دوخ  یعمج  اـمعم ، نیا  لاؤس و  نیا  ربارب  رد 

! دنتسین لئاق  تقلخ 
هچرگ دنتسه  نآ  غّلبم  ًاریخا  اهتسیلایسن » اتسیزگا   » تسخن و زا  اهتسیلایرتام  اهيدام و  هک  شنیرفآ  یچوپ  كانتـشحو  هدیقع  نارادفرط 

هنوگ  چیه  هک  اریز  دهدیم  اهنآ  هب  یبذاک  شمارآ 
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194 ص :
یبلطتذل رد  قلطم  يدازآ  تیلؤسم و  راب  ریز  زا  رارف  نیمه  يارب  هاگآان  ای  هناهاگآ  دـیاش  و   ) دنتـسین لئاق  دوخ  يارب  یتیلؤسم  هفیظو و 

هفسلف چیه  دزیریم و  ورف  رکف  زرط  نیا  اب  یعامتجا  یناسنا و  ياهشزرا  مامت  هک  دنرادن  هجوت  چیه  یلو  دناهتفر ) یبتکم  نینچ  غارس  هب 
؟ دوش لئاق  تیدودحم  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  دناوتیمن  یقطنم  ای  بتکم  ای 

یماگنه دـنریذپب ؟ ار  یعامتجا  یقالخا و  تامازلا  نیناوق و  ارچ  دـنهدن ؟ ماجنا  تسا  هتخاس  اهنآ  زا  ار  راک  ره  ارچ  دنـشاب ؟ دودـحم  ارچ 
! دهاوخیمن همدقملا  يذ  همدقم و  هک  چوپ  چیه و  تسا  چوپ  چیه و  رب  تقلخ  هدولاش 

؟ دنکانتشحو كانرطخ و  ردقچ  يدارفا  نینچ  و 
***

! هن تایلک  يرآ ، تایئزج 
یتح ناشرکیپ  ياضعا  زا  يوضع  ره  دـندقتعم  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، حول  هداس  دـیاب  ردـقچ  شنیرفآ  یچوپ  نارادـفرط  منکیم  رکف  نم 

یصخشم  اًلماک  هدش و  باسح  فده  ياراد  ندب ، ینیب  هرذ  يازجا  ناتشگنارس و  طوطخ  اههژم و  اهنخان و 
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195 ص :
! دننادب فده  یب  ار  دوخ  یتسه  ندب و  هعومجم  تسا ،

فیرظ تالـضع  اههژم و  اهکلپ و  مشچ و  هناگتفه  تاقبط  زا  کی  ره  میراذـگب  شمان  هچ  ره  اـی  اـهمونقا »  » اـی تعیبط »  » اـی دـنوادخ » »
فده يارب  مادک - ره  ار - نآ  تالـضاف  هنزور  کشا و  ياههدغ  اهگریوم و  دـننادرگیم و  فرط  ره  هب  ار  مشچ  هرک  هک  ياهناگـشش 

اما تسا  ناشراک  رد  باسح  دـنراد  همانرب  دـنراد و  فدـه  همه  همه و  باصعا و ...  بلق و  ینیب و  شوگ و  نینچمه  هدـیرفآ و  ینـشور 
!؟ تسا رتمک  مه  هژم  کی  زا  اهناسنا  دوجو  هعومجم  ایآ  هن ! ندب  هعومجم 

. ياهناحول هداس  تواضق  هچ  دشاب ؟ فده  یب  دناوتیم  شلک  دراد  فده  همه  شئازجا  هک  يزیچ 
نیرتقیقد اب  ار  همه  اهنمچ  اهـضوح و  اهروکد و  اهنلاس و  اهرد و  اهگنـس و  اهرجآ و  ماـمت  هک  هتخاـس  یخاـک  یـسدنهم  مینک  ضرف 

. تسا هچیزاب  هدوهیب و  فده ، یب  خاک  نآ  هعومجم  هک  درک  رواب  ناوتیم  ایآ  هدرک ، انب  ینشور  ياهفده  يارب  اهباسح و 
. تسا هدوب  فده  یب  منک  رواب  مناوتیم  ایآ  اما  مربن  یپ  وا  یلاع  فده  هب  نم  مریگ 
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رد ًاـقح  مینیبیم  مینکیم ، تقد  بوخ  هتخاـس  مهارف  لـیبق  ره  زا  ییاریذـپ ، لـیاسو  عاونا  هدرک و  دوـخ  لزنم  هب  توـعد  ار  اـم  یـصخش 

همه ییاریذـپ  همانرب  تایئزج  هدـش و  میظنت  تقد  اـب  هقیلـس و  يور  زا  شدوخ و  ياـج  هب  يزیچ  ره  هتـشاذگن و  يرـسک  مک و  ییاریذـپ 
. تسا هدوب  هدوهیب  هناقمحا و  چوپ و  توعد  لصا  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسا ، یصخشم  فادها  ياراد 

رد ًاصوصخم  فلتخم ، ياههدیدپ  ریسفت  يارب  دنوشیم  دراو  یعیبط  مولع  زا  ياهتشر  ره  رد  تقلخ  یچوپ  نارادفرط  نیمه  تسا  بیجع 
ناوختسا کی  کچوک ، هدغ  کی  هفیظو  تخانش  زا  دنتسین  رصاح  هک  دنفاکـشوم  يردق  هب  یناسنا ، ياضعا  فیاظو  يژولویزیف و  دروم 

! چوپ چیه و  دنیوگیم  تحارص  اب  دنسریم  عومجم  فیاظو  هب  هک  یماگنه  اما  دننک  رظن  فرص  هداس ، بصع  کی  زیر ،
؟ دنتسه یکحضم  ضقانت  هچ  راتفرگ  دنمهفیم  ناشدوخ  ایآ 

یلاع  دراد  یفده  مه  نآ  لک »  » هک درک  لوبق  دیاب  ناسنا  دوجو  يازجا  تارذ و  همه  رد  فده  دوجو  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
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197 ص :
. دنمشزرا و 

فدـه کی  زین  ناهج  لـکرد  هک  مینک  لوبق  دـیاب  تساـم  فارطا  رد  هک  یفلتخم  تادوجوم  اههدـیدپ و  رد  فدـه  دوجو  هب  هجوت  اـب  و 
. تسه ًاملسم  تسه  مینادیم  زاب  میشاب  هتفاین  زونه  ار  فده  نآ  ام  ًاضرف )  ) رگا یتح  تسا  هتفهن  یلاع 

َضْرَْألا َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو  دـیوگیم  هک  اجنآ  هدرک  یفرعم  نامیا  یب  مدرم  نامگ  ار  تقلخ  یچوپ  هب  هدـیقع  نآرق  رد  لیلد  نیمه  هب  و 
هروس تسا  نارفاک  نامگ  نیا  میدـیرفاین  هدوهیب  تسا  اهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  اوُرَفَک » َنیذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  اًلِطاب  امُهَْنَیب  اـم  َو 

هیآ 27 ص -
***

دوخ ششوک  شالت و  دیاب  نونکا  هدش  رداص  یناسنا  زا  هک  تسا  ینانخس  نیرتچوپ  زا  ناسنا  شنیرفآ  یچوپ  هفسلف  هک  میتسناد  نونکات 
. میزادنا راک  هب  فده  نتخاس  صخشم  رد  ار 

؟ ارچ تسام ...  سرتسد  رد  تسین  لکشم  لاوئس  نیا  خساپ  ندرک  ادیپ  میرگنب  ار  ثداوح  ریس  مینک و  زاب  مشچ  رگا 
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، دوخ هناگچب  دـنت و  تاکرح  زیخ و  تسج و  اب  هک  میدوب  یکچوک  هچب  هوا ، میدرگ . یمرب  بقع  هب  ناـمدوخ  صخـش  یگدـنز  رد  اریز 
- ینعی یگدنز  يارب  ار  دوخ  میدربیم و  یپ  يدوجوم  ره  راثآ  صاوخ و  هب  اهيزاب  عاونا  قیرطزا  میدیـشخبیم و  ورین  ار  دوخ  تالـضع 

. میدرکیم هدامآ  دوب - یکدوک  نارود  زا  رتلماک  هک  ینارود 
یگدـنز رب  تردـق  دازآ  ياـضف  کـی  رد  هک  ارچ  میدوـب  ینادـنز  ازتـشحو  کـیرات و  یطیحم  رد  نینج  ملاـع  رد  مـیوریم  رتبـقع  زاـب 

هب ار  دوخ  شهج  کی  اب  میدش و  زاب  ياضف  رد  لقتـسم  یگدنز  هدامآ  ات  میتخاس ، ار  دوخ  هتـسبرس  دودـحم  ياضف  نآ  رد  اما  میتشادـن ،
. تفریذپ تروص  یلماکت  هلحرم  کی  میدنکفا و  نوریب 

ناـیم رد  دـندوب ، هدـنکارپ  ناـج  یب  تعیبط  تارذ  ناـیم  رد  داد ، لکـشت  ار  اـم  لوا »  » و ریـسا »  » نیتسخن هک  ییازجا  میوریم  رتبقع  زاـب 
نتفر هار  زا  میدراذـگ و  ولج  مدـق  ریذپانیگتـسخ  شالت  تماهـش و  اب  مکمک  ناـتخرد ...  گرب  هقاـس و  رد  اـهایرد ، بآ  رد  اـهكاخ ،

یناسنا  هفطن  زا  میدشن و  هتسخ 
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. میتسه یلماکت  هلحرم  کی  دهاش  زاب  بیترت  نیا  هب  میدروآربرس و 

. میاهتفر شیپ  لماکت  يوس  هب  هراومه  ینالوط  ریسم  نیا  رد  هکنیا  هجیتن 
یـشحو و تاناویح  ربارب  رد  ام  یعافد  هلیـسو  اـهنت  میدرکیم ، یگدـنز  اـهلگنج  اـهراغ و  رد  زور  کـی  زین  یناـسنا  هعماـج  عومجم  رد 

مـسج کی  نتخاس  و  دوب ، گرزب  عارتخا  ام  يارب  نتخورفا  شتآ  دوب ، هدـننک  خاروس  هدـنرب و  زیت و  گنـس  تاعطق  اـهبوچ و  كاـنرطخ 
! تعنص نیرتگرزب  خرچ  تروص  هب  هداس  رودم 

هتبلا  ) ام ار  دروناضف  ياههنیفـس  یکینورتکلا - ياهمتـسیس  نیرتهدـیچیپ  زا  هدافتـسا  اب  هک  زورما  ات  میدـنامن  لاح  کی  رد  هاـگ  چـیه  اـما 
هک دـسر  ارف  يزور  دـیاش  مینامیمن و  لاح  نیا  رد  میراد  نیقی  زاب  میزاـسیم و  هناور  ینامـسآ  تارک  يوس  هب  اـم )! هن  تیرـشب ، ناـهج 

! دشاب ام  يارب  خرچ  عارتخا  شتآ و  فشک  نوچمه  نامز  نآ  مدرم  رظن  رد  يرتویپماک  ياهنیشام  ینامسآ و  ياههنیفس  نتخاس 
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دوجو یلو  تسه ، مه  رایـسب  تسین ، تسیناـسنا  هعماـج  رد  صقن  مییوگیمن  میاهدوب ...  ییاـه  لـماکت  دـهاش  هراوـمه  اـم  بیترت  نیا  هب 

. دشابیمن راکنا  لباق  یناوارف  ياهلماکت 
، يدام ياههبنج  رد  لماکت  طقف  هن  اـهتنم  هدوب ، لـماکت  اـج  همه  رد  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  هک  میمهفیمن  تاـعلاطم  نیا  عومجم  زا  اـیآ 

. زیچ همه  رد  یناسنا و  ياهشزرا  قالخا ، هفسلف ، تعنص ، ملع ، هنیمز  رد  اههنیمز ، همه  رد  هکلب 
يورشیپ هب  ریسم  نیا  رد  ار  ام  يزومرم  ياهورین  تسا و  هدش  هتشاذگ  ام  رایتخارد  فلتخم  ياههبنج  زا  تفرـشیپ  لماکت و  نیا  رازبا  هتبلا 

. دنکیم توعد 
. تسا تیاهن  یب  رفص و  نایم  رد  هشیمه  ًامئاد و  ام  تکرح  میوریم و  تیاهن  یب  يوس  هب  میاهدرک و  عورش  رفص  زا  ام  تقیقح  رد 

هراشا زین  هیآ 56  هروس 51  ِنوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  هدش  رکذ  تدابع »  » ناسنا شنیرفآ  هفسلف  نآرق  رد  هک  مینیبیم  رگا  و 
ناسنا  شرورپ  نامه  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  تقیقح  هکنیا  هچ  تسا ، تقیقح  نیمه  هب 
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تیبرت دوـخ  بتکم  رد  ار  ناـسنا  یعوـن  هب  مادـک  ره  تاداـبع  تسا و  ناـسنا  تیبرت  يارب  ییاهـسرد  زین  تداـبع  مـسارم  تـسا و  لـماک 

. دننکیم
***

میدمآ  دوجو  هب  مدع  زا  ارچ 
، میئآ دوجوب  هک  تشاد  یموزل  هچ  اًلصا  یلو  هدوب  یلماکت  ریسم  کی  هراومه  ام  ریسم  دوجو ، زا  سپ  هک  میراد  لوبق  تفگ  دیهاوخ  دبال 
« مودـعم  » تسا دوجوم »  » هب طوبرم  لماکت  هصالخ  دـهد -؟ قوس  لامک  يوس  هب  ار  ام  دـهاوخب  میراذـگب و  شنیرفآ  شود  رب  یفیلکت  ات 

( دینک تقد   ) دنرادن لماکت  هب  زاین 
: هکنیا نآ  دراد و  دوجو  نشور  خساپ  کی  لاؤس  ربارب  رد  اما 

یلماکت ایآ  میناسرب  ددع  هب  ار  رفـص »  » رگا لاح  دحاو ) کی  هزادنا  هب   ) هتفرگ تروص  یلماکت  ًاملـسم  میناسرب  هب 10  زا 9  ار  يددع  رگا 
تیاهن  یب  ًاملسم  هن ؟ ای  هتفرگ  تروص 

شنیرفآ هفسلف  - 18www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :
تقد مه  زاب   ) تسا لماکت  هداعلا  قوف  ددع  هب  رفص  ندش  لیدبت  دوشیم  بوسحم  لماکت  دحاو »  » کی هک  یئاج  هتفرگ ، تروص  لماکت 

(. دینک
. ددرگیم بوسحم  لماکت  تیاهن  یب  مدع ، زا  نآ  تارذ  هفطن و  ندمآ  دوجو  هب  دشاب  لماکت  نینج  ملاع  رد  هفطن  تفرشیپ  رگا  ینعی 

***
؟ دراد ياهدیاف  هچ  لماکت  ًالوصا 

تفرشیپ لماکت و  يارب  ام  بوخ ، رایسب  دنـسرپیم  یـضعب  ناسنا ، شنیرفآ  فده  دروم  رد  الاب  تاحیـضوت  ربارب  رد  هک  میاهدینـش  اهراب 
؟ دوشیم هچ  دشابن  رگا  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  لماکت »  » نیا اًلصا  یلو  میاهدش ، هدیرفآ  يونعم  يدام و  ياهتمسق  مامت  رد  هبناج  همه 

دنوشیم لاؤس  نیا  عطاق  باوج  هجوتم  راک  رخآ  ناشدوخ  مینکیم و  ناناوج  زا  یتست  تالاؤس  هلـسلس  کی  ًابلاغ  شـسرپ  نیا  خساپ  رد 
: میسرپیم اًلثم 
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: دنیوگیم باوج  رد  اهنآ  دیناوخیم ؟ سرد  هچ  يارب  امش 

. میوش لوبق  تاناحتما  رد  هکنیا  يارب  * 
؟ دیوش لوبق  تاناحتما  رد  هچ  يارب  * 

. میروآ تسد  هب  یبوخ  كردم  هکنیا  يارب  * 
؟ دراد ياهدیاف  هچ  كردم  * 

. میبای تسد  یبوخ  لغش  هب  هکنیا  يارب  * 
؟ دیهاوخیم هچ  يارب  بوخ  لغش  * 

. میشاب هتشاد  يدنموربآ  بوخ و  دمآرد  هکنیا  يارب  * 
؟ تسیچ يارب  بوخ  دمآرد  * 

. میرب تذل  یگدنز  زا  میوشرادروخرب و  یهّفرم  دنموربآ و  یگدنز  زا  هکنیا  يارب  * 
؟ دیهاوخیم هچ  يارب  دنموربآ  هّفرم و  یگدنز  تسیچ و  يارب  یگدنز  زا  تذل  * 

 ... نیمه تسا  مولعم  هگید  بوخ ، میشاب ...  هتشاد  يدنموربآ  هّفرم و  یگدنز  بوخ  دنیوگیم ...  دننامیم و  خساپ  رد  هک  تساجنیا 
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نآ هک  ییاهن  فده  کی  هبدسرب  ات  دراد  یتاماقم  هبنج  همه  یگدنز  رد  اهفدـه  هک  میزاسیم  یلک  لصا  کی  هجوتم  ار  اهنآ  اجنیا  رد 

« ییاهن فده   » ار نآ  یهاگ  همدقملا و  يذ  حالطـصا  هب  نآ  دنتـسه و  همدقم  هیقب  ینعی  رگید ، زیچ  يارب  هن  دنهاوخیم ، شدوخ  يارب  ار 
. دنمانیم تایاغلا » ۀیاغ   » و

. میهاوخیم شدوخ  يارب  ار  نآ  تسا و  ییاهن  فده  لماکت  اما  میهاوخیم و  ناسنا  لماکت  يارب  ار  زیچ  همه  ام  نیاربانب 
***

دراد يدوس  هچ  راگدیرفآ  يارب  ام  دوجو 

: هک دنزیم  هناوج  یمدآ  رکف  هشوگ  زا  لاؤس  نیا  الاب  ثحب  لابند  هب  زاب 
يارب اهنیا  یلو  تسا  یناـسنا  ياـهشزرا  شرورپ  تیبرت و  میلعت و  هیاـس  رد  اـم  یتسه  دوجو و  لـماکت  اـم  شنیرفآ  فدـه  بوخرایـسب 

؟ دربیم راک  نیا  زا  ياهرهب  هچ  وا  دراد ؟ يدوس  هچ  راگدیرفآ 
تسردان  هسیاقم  کی  زا  تقیقح  رد  لاؤس  زرط  نیا 

شنیرفآ هفسلف  - 18www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


205 ص :
. دشابیم رظن  ره  زا  دودحم  هک  نامدوخ  دوجو  هب  تسا ، تهج  ره  زا  یهانتمان  دوجو  هک  ناهج  راگدیرفآ  هسیاقم  دریگیم ، همشچرس 

هچیزاب هچ  اهلوپ  همه  نآ  اب  امـش  مرخب  مدوخ  يارب  هچیزاب  نالف  مهاوخیم  ملوپ  نیا  اب  نم  ردپ ! دسرپیم  شدنمتورث  ردـپ  زا  يدـنزرف 
! هچیزاب قشاع  دنکدوک و  وا  لثم  همه  دنکیم  روصت  وا  دیرخیم ؟ ناتدوخ  يارب  ییاه 

« هدـننک هارمگ  هسیاقم   » نامه يور  تسا . يزاین  عفر  يارب  میرادیم  رب  یماگره  هدـش و  هتفاب  اهزاین  اـب  اـم  دوجو  دوپ  راـت و  هک  اـجنآ  زا 
يارب راک  نیا  هک  یلاح  رد  دنک و  تشگزاب  وا  هب  شدوس  دشاب و  يزاین  عفر  يارب  دـیاب  دـنکیم  يراک  رگا  مه  دـنوادخ  مینکیم  روصت 

وا مینکیم و  راک  دوخ  زاین  عفر  يارب  ًالومعم  ام  هک  تسام ، ياهراک  سکع  هب  رظن  نیا  زا  هراومه  وا  راک  ینعی  درادـن ، یموهفم  اًلـصا  وا 
«. ناگدنب  » شرورپ لماکت و  نارگید و  زاین  عفر  يارب 

زا ناگدننک  هدافتسا  هک  تسا  يدوس  رطاخ  هب  هن  یناشفا  رون  نیا  دنکیم و  یناشفارون  ناشخرد  باتفآ  نوچمه  وا  تاذ 
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رون دوجو ، یتـسه و  رون  ندیـشاپ - رون  زا  وا  يراددوخ  ناـشفا و  رون  ضاـیف و  شخب و  ضیف  تسا  یتاذ  وا  هکلب  دـنراد  وا  يارب  وا  روـن 

. تسا هناگیب  كاپ و  یصقن  لخب و  هنوگ  ره  زا  وا  تسا و  صقن  لخب و  عون  کی  لماکت - تیبرت و 
هب هن  دشاپیم  یگدنز  تایح و  یمرگ و  رون و  یسمش  هموظنم  رسارس  رد  نیمز  هرک  يربارب  دصیـس  نویلیم و  کی  مرج  اب  دیـشروخ  رگا 
رد هک  یلـسع  روبنز  نالف  ای  دـنکیم و  کشخ  ار  دوخ  ياهلاب  باتفآ  ربارب  رد  یتخرد  هخاش  رب  هک  ياهناورپ  نالف  هک  تسا  نیا  رطاـخ 

یناشفارون تسا و  رون  عبنم  وا  هکلب  دنراد  يرثا  يرتمک  دیشروخ  تشونرـس  رد  هتفرگ  باتفآ  مامح  شیودنک  رانک  رد  ياهّرد  یگدیمخ 
. دراد راگدرورپ  تاذ  یلو  درادن  یناشفا  رون  نیا  رد  يرایتخا  یهاگآ و  دیشروخ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  وا  تاذ  همزال 

***
گرم  لد  رد  لماکت 

مه  گرم  زا  دعب  ناسنا  دوجو  یلماکت  هتشر  نیا  ایآ 
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207 ص :
زاغآ درگ  بقع  دریذـپیم و  نایاپ  ناسنا  یمـسج  لماکت  یگلاس  نس 40  ات  رثکادـح  هک  مینیبیم  ینـشور  هب  ام  هکنیا  اب  دـباییم ؟ همادا 

. دریذپیم نایاپ  زیچ  همه  ودسریم  رفص  دح  هب  گرم  هناتسآ  رد  ددرگیم و 
***

دـض تکرح  کی  اجنیا  رد  هتبلا  مینادب  یتسین  مدع و  یکیرات  ار  نآ  زا  دعب  یگدنز و  نایاپ  ار  ندرم  ام  رگا  هک  درکن  شومارف  دیاب  یلو 
دوخ یلماکت  ریـس  هب  ناسنا  عون  یلک ، رظن  زا  یلو  تسا  حیحـص  يدرف  رظن  زا  باـسح  نیا  هزاـت  هکنیا  اـب   ) تسا هتفرگ  تروص  یلماـکت 

نانچمه دوخ  ریـسم  رد  دارفا ، نتفر  نیب  زا  مغر  یلع  تیرـشب  هعماج  دـنامیم و  ناشراثآ  دنـشاب  رثا  مک  هچ  ره  اهناسنا  دـهدیم و  همادا 
(. تسین وا  يارب  يدرگ  بقع  فقوت و  دوریم و  شیپ 

***
هب دودحم  طیحم  کی  زا  لاقتنا  و  ردام ) محر  زا  ناسناو  مخت  زا  دلوت  نوچمه   ) يوناث دـلوت  عون  کی  ام  رظن  رد  گرم  هک  یماگنه  یلو 

مینادب  تسا  رتعیسو  نآ  زا  بتارم  هب  هک  یطیحم 
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208 ص :
زا سپ  حور  یلماکت  ریـس  هک  میرادـن  یلیلد  هنوگچیه  و  دوب . دـهاوخ  یمتح  زیخاتـسر  ملاع  خزرب و  ناـهج  رد  یتح  یلماـکت  ریـس  همادا 

. تفای دهاوخ  همادا  وا ) كاپ  تاذ  يوس  هب   ) تیاهن یب  يوس  هب  نانچمه  ریس  نیا  هکلب  ددرگ  فقوتم  گرم 
« نایاپ »
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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